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Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

Фахівець в галузі теорії та історії держави і права. Автор двох 

індивідуальних та десяти колективних монографій з 

актуальних проблем правотворення та правотворчості в 

Україні. 

 

 
 

Скакун Ольга Федорівна – доктор юридичних наук, 

професор кафедри теорії та історії права Харківського 

національного університету внутрішніх справ, член-

кореспондент АПрН України. Читає лекції з курсів: «Теорія 

держави і права», «Юридична деонтологія», «Порівняльне 

правознавство», «Організація і методологія наукових 

досліджень». Напрями наукової діяльності: проблеми теорії 

держави і права, проблеми порівняльного правознавства, 

історія політичних і правових вчень. 
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Тихомиров Олександр Деонісович – доктор юридичних 

наук, професор кафедри теорії держави та права Київського 

національного університету внутрішніх справ. Читає 

нормативний курс «Теорія держави і права». Основні напрями 

наукових досліджень: філософські та теоретичні засади 

юридичної компаративістики, методологія юридичної науки, 

загальні проблеми теорії держави і права. 

 

 

Харитонов Євген Олегович – доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права Одеської 

національної юридичної академії. Читає нормативні курси: 

«Римське право», «Цивільне право». Напрями наукової 

діяльності: проблеми цивільно-правових відносин, рецепція 

римського права в цивільному праві України. 

 

 

Харитонова Олена Іванівна – доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності 

та корпоративного права Одеської національної юридичної 

академії. Читає нормативні курси: «Право інтелектуальної 

власності», «Корпоративні права». Напрями наукової 

діяльності: проблеми інтелектуальної власності, цивільні 

правовідносини. 

 

 

 

Чучаєв Олександр Іванович – доктор юридичних наук, 

профессор кафедри кримінального права Московської 

державної юридичної академії імені О.Е. Кутафіна, академік 

Російської академїї соціальних наук. Сфера наукових 

інтересів: проблеми пенології, відповідальність за 

транспортні злочини, механізм злочинності.  

 

 

 

Шевченко Анатолій Євгенійович – доктор юридичних 

наук, професор кафедри конституційного та міжнародного 

права Донецького юридичного інституту Луганського 

Державного університету внутрішніх справа імені 

Е.О. Дідоренка, заслужений юрист України.  
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Шишка Роман Богданович – доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри господарського права і процесу 

Міжрегіональної фінансово-юридичної академії. Напрямки 

наукової діяльності: цивільне право, господарське право, 

митне право, інвестиційне право, право інтелектуальної 

власності.  

 

 

Ярмиш Олександр Назарович – доктор юридичних 

наук, професор, член-кореспондент АПрН України, генерал-

майор міліції, заслужений юрист України, автор понад 200 

наукових праць. 

 

 

Андрушко Петро Петрович – кандидат юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

 
 

Берзін Павло Сергійович – доктор юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Читає лекції з нормативного курсу «Кримінальне 

право України» та спеціального курсу «Проблеми кваліфікації 

злочинів у сфері господарської діяльності». Напрямки 

наукової діяльності: історія науки кримінального права, 

проблеми кваліфікації злочинів. 

 

 

 

Гоголєв Петро Васильович – декан юридичного 

факультету Північно-Східного федерального університету 

імені М.К. Амосова. Напрями наукової діяльності: проблеми 

державного та муніципального права. 

 



 

 13 

 

Дмитренко Емілія Станіславівна – кандидат 

юридичних наук, професор кафедри економіки та фінансового 

права Національної академії Служби безпеки України. Читає 

лекції з нормативного курсу «Фінансове право». Напрями 

наукової діяльності: проблеми фінансового права, юридична 

відповідальність суб‟єктів фінансового права, правове 

забезпечення фінансової безпеки України.  

 

 

Дзейко Жанна Олександрівна – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Читає лекції з нормативних курсів «Загальна теорія 

держави», «Загальна теорія права» та спеціального курсу для 

магістрів «Законодавча техніка». Напрями наукової діяльності: 

проблеми розвитку законодавчої техніки в Україні. 

 

 

Дячук Леонтій Володимирович – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Автор 39 наукових та навчально-методичних 

публікацій. Викладає навчальні курси: «Історія держави і 

права зарубіжних країн», «Релігієзнавство та канонічне 

право», «Історія візантійського права». 

 

 

Єфремов Сергій Олександрович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Читає лекції з нормативних курсів «Кримінальне 

право України», «Кримінологія» та спецкурсу «Проблеми 

боротьби з організованою злочинністю». 

  

 

 

Завальний Андрій Миколайович – кандидат юридичних 

наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і 

права Київського національного університету внутрішніх 

справ. 
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Костенко Олександр Борисович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кафедри теорії та історії держави і права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, докторант кафедри. Читає лекції з нормативних 

курсів: «Історія політичних і правових вчень», «Філософія 

права». Напрями наукової діяльності: філософія права, 

евристичні проблеми сучасного праворозуміння. 

 

 

Краснова Марія Василівна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Автор понад 50 наукових праць. Сфера наукових 

інтересів: екологічні права та обов‟язки громадян; договірні та 

деліктні зобов‟язання в екологічному праві; управління в 

галузі екології тощо. 

 

 

 

Лошенкова Олена Вікторівна – кандидат юридичних 

наук, викладач кафедри кримінального права Московської 

державної юридичної академії імені О.Е. Кутафіна. 

 

 

Машков Андрій Дмитрович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Читає лекції для магістрів зі спеціального курсу 

«Проблеми теорії права». Напрями наукової діяльності: 

проблеми теорії держави і права, проблеми меж державного 

втручання в рамках синергетичного підходу 

 

 

Отраднова Олеся Олександрівна – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри цивільного права Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає 

курси «Цивільне право», «Теоретичні проблеми цивільного 

права», «Теорія недоговірних зобов‟язань». Сфера наукових 

інтересів: цивільне право, зобов‟язальне право, недоговірні 

зобов‟язання. 
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Панасюк Олег Терентійович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного 

права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Напрями наукових досліджень: аксіологічні 

аспекти трудового права, трудове право іноземних держав, 

право соціального забезпечення. 

 

 

 

Поскачина Марина Микитівна – кандидат юридичних 

наук, професор кафедри теорії та історії держави і права 

юридичного факультету Північно-Східного федерального 

університету імені М.К. Амосова (Російська Федерація). 

Вивчає актуальні проблеми теорії та історії держава і права. 

 

 

 

Присяжнюк Валерій Павлович – здобувач НДІ ППП 

НАПрН України, генерал-майор міліції у відставці. Напрямки 

наукової діяльності: підвищення ефективності правоохоронної 

діяльності, охорона прав та інтересів працівників 

правоохоронних органів. 

 

Пушкар Павло Валентинович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, адвокат, старший юрист 

Секретаріату Європейського Суду з прав людини. Сфера 

наукових інтересів: міжнародне право, альтернативні 

процедури розгляду міжнародних спорів, кримінальний 

процес та права людини. 

 

 

Стрельник Ольга Леонідівна – кандидат юридичних 

наук, викладач кафедри теорії та історії держави і права 

Донецького юридичного інституту Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Читає 

лекції з курсів: «Теорія держави та права», «Юридична 

деонтологія». Напрями наукової діяльності: теорія та історія 

держави і права; теоретичні проблеми правової 

відповідальності. 
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Теремцова Ніна Володимирівна – кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Проводить заняття з курсів: «Теорія права», 

«Методологія та організація юридичних досліджень», 

«Юридична відповідальність», Напрями наукової діяльності – 

історія бюджетного процесу в Україні. 

 

 

Червяцова Аліна Олегівна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного, муніципального і 

міжнародного права, заступник декана юридичного 

факультету Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Викладає навчальні дисципліни: 

«Конституційне право України», «Конституційне право 

зарубіжних країн», «Парламентське право», «Прецеденти 

Європейського суду з прав людини».  

 

Чехович Валерій Анатолійович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Читає лекції з історії українського права та історії 

конституціоналізму України. Сфера наукових інтересів – 

історія українського права та держави. 

 

 

Шапченко Сергій Дмитрович – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Читає лекції з нормативного курсу «Кримінальне 

право України», спецкурсів «Проблеми призначення 

покарань» та «Теоретичні основи кваліфікації злочинів». 

 

 

Вовк Олександр Йосипович – асистент кафедри теорії та 

історії держави і права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Викладає навчальні дисципліни 

«Історія українського права», «Звичаєве право». Напрями 

наукової діяльності: історія українського права, звичаєве 

право, правові системи сучасності. 
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Гурняк Олександр Григорович – здобувач кафедри теорії 

та історії держави і права, ад`юнкт науково-організаційного 

відділу Війскового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; полковник юстиції. 

Напрямок наукової діяльності – історія українського права. 

 

 

Максимюк Олександр Дмитрович – асистент кафедри 

теорії та історії держави і права Чернівецького національного 

університету імені Ю. Федьковича. Викладає навчальні 

дисципліни: «Історія держави і права зарубіжних країн», 

«Правознавство». Напрями наукових досліджень: теоретичні 

питання права, логіка. Тема дисертаційного дослідження: 

«Невідворотність як принцип юридичної відповідальності». 

 

 
 

Саркісова Тамара Борисівна – асистент кафедри 

трудового, земельного та екологічного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Проводить практичні заняття з навчальних курсів: «Право 

екологічної безпеки», «Земельне право», «Екологічне право», 

«Правові форми екологічного контролю».  

 

Середюк Вікторія Володимирівна – асистент кафедри 

теорії та історії держави і права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Проводить заняття з 

курсів: «Теорія права», «Методологія та організація 

юридичних досліджень», «Юридична відповідальність», 

«Історія держави і права зарубіжних країн». Напрями наукової 

діяльності: порівняльне правознавство, юридична 

відповідальність, право Республіки Польща. 
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Розділ І  

ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Ігор Безклубий 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ  

ПРО ПРАВОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
Суспільне життя розвивається за законами природи, і не лише природи. Зміна 

циклів розвитку суспільства потребує реформування суспільних відносин. 

Суспільство інертне, йому потрібен час, щоб здійснити перебудову в економічному, 

політичному, ідеологічному та усіх інших аспектах. З‟являються нові виклики та 

проблеми. Проте інструментарій, у тому числі й правовий, залишається старим, і це 

інколи порушує баланс гармонійного розвитку суспільства. Завданням правознавців є 

впорядкування правового механізму сучасних суспільних відносин.  

В юриспруденції є чимало основоположних категорій, що формують окремі 

правові інститути, які, в свою чергу, забезпечують належне застосування правових 

норм. Значна кількість статей Конституції України так чи інакше пов‟язана з 

правовою відповідальністю як загального, так і галузевого характеру. Чи достатньо 

підстав для того, щоб розглядати відповідальність як правовий інститут? Це питання 

здебільшого виникає в межах окремих галузей права, проте на законодавчому рівні 

формується цілісна система спеціальних норм права, які забезпечують належне 

застосування механізму відповідальності того чи іншого виду. Водночас існують 

загальні доктринальні принципи, які є концептуальними для будь-якого з окремих 

видів юридичної відповідальності та виводять правову відповідальність на рівень 

комплексного міжгалузевого правового інституту. Цей правовий інститут є найбільш 

суттєвим у системі норм чинного законодавства України. У правозастосовній практиці 

реалізація норм інституту юридичної відповідальності має свої особливості, пов‟язані 

з наявністю великої кількості як позитивних новел, так і прогалин, у чинному 

законодавстві.  

На доктринальному рівні ставлення до інституту відповідальності здебільшого 

набуває догматичного характеру та, як правило, не передбачає альтернативних 

підходів до його розуміння. На догматичний характер цього інституту вказує те, що 

більшість вчених розглядають юридичну відповідальність через дихотомію її 

позитивної та негативної складових. При цьому тривалість поглядів неспівставна з 

поняттям «догма», оскільки сталий підхід до поняття «юридична відповідальність» 

сформувався лише в другій половині ХХ століття. Саме в цей час відбувається пошук 

поняття «юридична відповідальність». У теорії права соціологічний підхід стає 

основним у сприйнятті суті інституту відповідальності. Разом з тим, чимало теорій 

правової відповідальності залишаються за лаштунками наукових досліджень. У силу 

недостатнього теоретичного обґрунтування даний інститут лише поволі розвивається 

та найчастіше досліджується в межах галузевого спрямування. При цьому класичний 

поділ юридичної відповідальності на три види вже давно став затісним для вчених і 

практиків. Сьогодні ми бачимо, що коло окремих видів юридичної відповідальності 

розширене і відкрите для наукових розробок. Хоча, на наш погляд, введення в 

науковий та законодавчий обіг нових видів відповідальності недостатньо 
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обґрунтоване. З огляду на це, постає питання про необхідність наукового дослідження 

класифікації та міри застосування правової відповідальності. 

Більшість дослідників погоджуються з основними елементами юридичної 

відповідальності, але їхнє розуміння суті цього інституту різне. Є пропозиції 

розглядати відповідальність як «процедуру застосування засобів державного 

примусу», «форму державного примусу», «міру покарання», «санкцію», 

«зобов‟язання», «правовідносини», «обов‟язок», «відшкодування, «зазнання втрати 

благ», «кару» тощо
1
. Такий різноплановий підхід учених до поняття юридичної 

відповідальності зумовлений рядом об‟єктивних і суб‟єктивних чинників. Напевно, 

саме це і не дає чіткого розуміння того, що таке відповідальність в юриспруденції? 

Можливо. Проте, невизначеність поняття тягне за собою величезний ланцюг 

дискусійних питань щодо правової природи відповідальності; юридичної 

відповідальності держави, юридичних осіб, суб‟єктів публічної влади; проблем 

колективної відповідальності; стадій юридичної відповідальності та складу 

правопорушення; співвідношення відповідальності та правозастосування; моменту 

виникнення юридичної відповідальності; відповідальності без вини; застосування 

міри покарання; впливу юридичної відповідальності на динаміку цивільного 

зобов‟язання; підстав звільнення від відповідальності тощо.  

Окремі правові інститути впритул наблизилися до інституту відповідальності. 

Тенденції реалізації прав та свобод людини дозволяють спрогнозувати можливі 

зловживання суб‟єктивними правами, а самі факти зловживання правами за своєю 

природою, скоріш за все, потрібно розглядати як правопорушення, які тягнуть за 

собою відповідальність. Також наближена до відповідальності процедура люстрації, 

що застосовується в демократичних державах. 

Усвідомлення однієї лише правової складової недостатньо для повного розуміння 

досліджуваного інституту. Для визначення його суті важливе значення мають чимало 

інших чинників, серед яких помітну роль відіграють історичний, філологічний, 

соціологічний, психологічний тощо. Так, наприклад, при дослідженні історичної 

складової правової відповідальності насамперед виникає запитання, де шукати її 

витоки?. Як правило, вчені спрямовують свої погляди на римське право. Проте є 

сумніви щодо римського походження інституту відповідальності. Хоча, як зазначав у 

своєму творі «Про закони» видатний філософ, оратор, політичний діяч Марк Тулій 

Ціцерон, якщо в часи правління Тарквінія (п'ятий цар у Римі – розрядка наша І.Б.) в 

Римі не було писаного закону про образу честі, то це зовсім не значить, що Секст 

Тарквіній не переступив віковічного закону, вчинивши насильство над Лукрецією, 

дочкою Триціпітіна (традиційно вважається, що це послужило приводом до повстання 

                                                 
1
 Див.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории). – М.: Юрид. лит., 1976. – 

С. 83; Лейст О.Е. Понятие юридической ответственности / В кн. Общая теория государства и права. 

Академический курс в 3-х томах. – Изд. 2-е, перераб. и доп. // Отв. ред. проф. М.Н. Марченко.– Том 3. – М.: 

ИКД «Зерцало – М», 2002. – С. 468; Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 

2001. – С. 310-312; Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Издательство 

«Зерцало», 2009. – С. 828; Марченко М.Н. Теория государства и права: учебн., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 632;  Йоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М., 1961. – 

С. 315-317; Олейников С.М. Поняття юридичної відповідальності / В кн. Загальна теорія держави і права: 

Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В Авраменко та 

ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 

України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – С. 375; Бобровник С.В. Юридична відповідальність: поняття, 

природа, сутність / В кн. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. 

Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 502; Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. – 

Харків: Консум, 2006. – С. 431; Гойман В.І. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и 

виды / В кн. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – С. 204. 
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і вигнання царів)
1
. Адже цей віковічний закон був розумом, який походить від 

природи, і який спонукає до чесних справ та відвертає від злочинів; розумом, який 

починає бути законом не тоді, коли він набуває письмової форми, а вже тоді, коли 

виникає. А виникає він одночасно з божественною думкою. Тому справжній і перший 

закон (здатний наказувати і забороняти) є прямим розумом всевишнього Юпітера
2
. 

Така природна форма реалізації права у Стародавньому Римі передбачала 

застосування відповідальності за правопорушення шляхом санкціонування кровної 

помсти з метою задоволення інтересів потерпілого. Мірою відповідальності був talio. 

Це було справедливо. Лише після того, як зникає уявлення про кровну помсту, 

формується інститут obligationes ex delicto. При цьому delicta та crimena розрізнялися 

лише за класифікацією порушених інтересів (відповідно, приватних та публічних). 

Перше тягло за собою відшкодування шкоди, друге – передбачало публічність 

покарання. Один з сучасних підходів до визначення відповідальності – через поняття 

«зобов‟язання» – і походить з римського права. 

На філологічному рівні виникає дискусія навколо того, який термін краще 

застосовувати: «юридична відповідальність» чи «правова» (або 

«правна») відповідальність? Ця на перший погляд філологічна проблема насправді є 

суто правовою. Адже для поняття, яке охоплює дві складові відповідальності 

(позитивну та негативну
3
), прикметник «юридична» є завузьким. Цей прикметник 

буде доречним лише в контексті негативної відповідальності, яка відповідно до норми 

закону застосовується до особи за вчинене нею в минулому правопорушення. На 

думку професора М. Вітрука, правова відповідальність лежить в основі юридичної 

відповідальності. Правова відповідальність – це відповідальність, що встановлюється 

у відповідності з вимогами ідеального (природного) права, його цінностей. Вона тісно 

пов‟язана з принципами свободи, справедливості та рівності
4
. Така вихідна наукова 

позиція найбільш прийнятна для розуміння суті співвідношення правової та 

юридичної відповідальності.  

Специфіка соціологічного аспекту відповідальності зумовлена побудовою на 

межі гуманітарних наук антропоцентристського концепту. Поняття «відповідальність» 

має сенс лише щодо таких явищ, які в тій чи іншій мірі залежать від свідомості, волі 

та бажання людини. На думку О. Зінов‟єва, якщо певний процес не залежить від 

людей, немає сенсу вести мову про їхню відповідальність за перебіг та результати 

цього процесу
5
. Соціологія права, досліджуючи певні соціальні процеси, закони 

суспільного розвитку, структуру суспільства тощо, продукує ідеї з позиції захисту 

людської особистості та її духовної незалежності. І тут аналіз проблеми «свобода та 

                                                 
1
 Див.: Ціцерон, Марк Тулій. Про державу; Про закони; Про природу богів / Пер. з лат. Володимир Литвинов. – 

К.: Основи, 1998. –С. 417. 
2
 Див.: Там само. – С. 189. 

3
 На думку Олега Безклубого, у контексті цієї теорії, саме такі слова мають вживатися щодо відповідальності, а 

не проспективна та ретроспективна відповідальність. Іноді вважають, що проспективна відповідальність 

темпорально охоплена лише часом до вчинення  правопорушення, а ретроспективна відповідальність – часом 

після вчинення правопорушення. Однак, позитивна відповідальність повинна існувати завжди. Винятковим 

явищем є існування позитивної відповідальності невіддільно від правопорушення, тобто під час 

правопорушення (відмова від скоєння правопорушення на будь-якій його стадії, за винятком стадії замаху 

(незакінченого або закінченого замаху) та стадії закінченого злочину) або після правопорушення (наприклад, 

дієве каяття). Негативна відповідальність може наставати під час скоєння правопорушення (негативна 

відповідальність за готування до злочину, замах на злочин) та після скоєння правопорушення (негативна 

відповідальність за закінчений злочин). Дискусійним є питання відносно можливості існування негативної 

відповідальності до або замість скоєння правопорушення. 
4
 Див.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Норма, 2009. – С. 26.  
5
 Див.: Зиновьев А.А. Логическая социология: избранные сочинения. – М.: Астрель, 2008. – С. 404-405. 
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відповідальність» відіграє ключову роль. Проблема співвідношення свободи та 

відповідальності стає методологічною основою теорії відповідальності.  

У контексті зазначених чинників важливою є також психологічна складова, яка 

насамперед пов‟язана з виною правопорушника та мотивами його негативної 

поведінки, що об‟єктивно пов‟язані з дією або бездіяльністю людини, тобто фізичної 

особи. Разом з тим, застосування норм правової відповідальності до юридичних осіб 

час від часу породжує наукову дискусію про неможливість такого застосування до 

будь-якої юридичної фікції, особливо якщо мова йде про кримінальну 

відповідальність юридичної особи. Так, за Е. Белінгом, злочин – це насамперед діяння 

людини, відповідно, визначенню злочину повинне передувати визначення поняття 

діяння. Під діянням людини Белінг розуміє поведінку людини в двох формах: активна 

(дія) та пасивна (бездіяльність). При цьому до злочинної поведінки можуть бути 

віднесені тільки вольові, усвідомлені діяння людини. Оскільки злочин – діяння 

людини, суб‟єктом злочину може бути тільки фізична особа
1
. Якщо юридичну особу 

розглядати як одну з багатьох фікцій, то застосування до неї правових норм за певне 

правопорушення є нічим іншим, як фіктивною відповідальністю, мета якої – 

приховати протиправні дії власника або представника відповідного утворення та 

перекласти вину на юридичну особу (фікцію?!), що цілком неприродно. За таких 

обставин постає питання, чи не слід розглядати як фікцію саму відповідальність?  

Наведені приклади чинників, які на перший погляд далекі від юриспруденції, 

безперечно мають вихід на правову основу досліджуваного поняття та в тій чи іншій 

мірі відображаються на його змісті.  

Сутність такого правового явища, як відповідальність, потрібно досліджувати з 

точки зору розуміння суспільством визначального положення в системі поглядів на 

право, тобто розуміння ідеї права, яка в свою чергу формує парадигму суспільного 

буття спільноти.  

Пошук ідеї права триває. Лише час від часу вчені звертаються до тієї чи іншої 

правової теорії для того, щоб провести дискусію, визнати чи відхилити запропоновану 

концепцію та рухатися далі в пошуку істини. Так, на думку Т. Оноре, одним із шляхів 

досягнення суспільством стабільності та процвітання є створення офіційної системи 

примусу. «Якщо люди не підкоряються правилам, закон погрожує їм чимось 

неприємним (це часто називають санкцією) – покаранням або вимогою сплатити 

компенсацію. Ідея полягає в тому, що в системі «робіть те й не робіть того» люди 

можуть жити більш спокійно. А завдяки цьому вони краще ставляться один до 

одного»
2
. Підґрунтям для запропонованої Т. Оноре правової ідеї є теорія 

нормативізму. Прихильники цієї теорії ставлять перед собою завдання з‟ясувати суть 

права, яка пов‟язана з категорією норми. Їхнє вчення наближене до догматичної теорії 

ХІХ століття, проте не розглядає норми лише як предмет систематизації та аналізу. 

Так, відповідальність розглядається як відношення фізичної особи, до якої 

застосовується примусовий акт, до делікту, скоєного нею. Той факт, що правовий 

порядок зобов‟язує когось до відшкодування завданих збитків, на думку Г. Кельзена, 

може бути описаний таким правовим твердженням: «Коли який-небудь індивід завдає 

комусь іншому збитків, не виправляючи при цьому заподіяної шкоди, тоді належить 

спрямувати примусовий акт як санкцію на майно того індивіда, себто примусово 

забрати в того індивіда майно, аби ним відшкодувати потерпілому індивідові збитки, 

                                                 
1
 Див.: Beling E. Die Lehre wom Werbrechen. Tubingen. – 1996. – S. 7. 

2
 Оноре Т. Про право: Короткий вступ / Пер. з англ. – К.: Сфера, 2004. – С.7. 
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яких він зазнав»
1
. Саме принцип Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege

2
 є 

наслідком правового позитивізму. Кожний наступний підхід до розуміння права – це 

суцільний компроміс між тією чи іншою теорією з виходом на суть права як систему 

загальнообов‟язкових, формально визнаних норм, що регулюють суспільні відносини, 

або як самі суспільні відносини.  

Не буде відкриттям те, що в основі правової ідеї лежить один з найбільш 

важливих принципів творення та тлумачення права, який відіграє суттєву роль у 

праворозумінні, – Aequitas. А можливо, справедливість є суттю правової ідеї? In 

omnibus, maxime tamen in iure aequitas spectanda est
3
. Справедливість надає праву сили 

та визначеності, що впливає на ставлення фізичної особи до правопорядку. Саме у 

цьому зв‟язку позитивна відповідальність може розглядатися на рівні правового 

принципу, що забезпечую належне здійснення суб‟єктивних прав та обов‟язків 

людини і застерігає не тільки від внутрішніх, але й від зовнішніх, соціальних 

конфліктів.  

Сьогодні інститут відповідальності як соціальне явище потребує глибокого 

філософського осмислення, цілісного правового тлумачення та системного 

нормативного вдосконалення. Необхідність дослідити різноманітні аспекти 

відповідальності в сучасних умовах розвитку права згуртувала навколо цієї 

проблематики велику кількість провідних українських та російських вчених, за що їм 

велика шана. Сподіваємося, що їхні наукові погляди та підходи до правової 

відповідальності повніше розкриють суть цього правового інституту та особливості 

його застосування.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Див.: Кельзен Ганс. Чисте правознавство: 3 дод.: Пробл. Справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – 

К.: Юніверс, 2004. – С. 145. 
2
 З лат.: «Немає злочину без закону, немає кари без закону». 

3
 З лат.: «У всіх справах, а найбільшою мірою у праві, необхідно керуватися справедливістю». (Paul., D. 50, 17, 
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Олена Харитонова  

Євген Харитонов  

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОШУК ПАРАДИГМИ 

 

Проблема юридичної відповідальності належить до числа тих, що давно 

привертали і ще довго будуть привертати увагу правознавців, оскільки без такого 

дієвого регулятора, яким може бути вона за умови правильного використання, досягти 

належного виконання обов‟язків та реалізації прав часто буває неможливо. 

Тож не дивно, що як у загальнотеоретичних, так і у галузевих дослідженнях не 

бракує різних позицій щодо поняття юридичної відповідальності, її сутності, підстав 

та умов виникнення тощо. 

Приступаючи до аналізу цієї складної правової категорії, передусім слід нагадати 

про існування двох різних підходів до розуміння відповідальності. Сутність цих 

відмінностей полягає в тому, що юридичну відповідальність розуміють як 

відповідальність за минулі вчинки (ретроспективна відповідальність) або як 

відповідальність за майбутню поведінку (проспективна або позитивна 

відповідальність)
1
. 

Не зупиняючись детально на всіх аспектах пов‟язаної з цим дискусії, зазначимо 

лише, що більш виваженою є точка зору, згідно з якою поділ юридичної 

відповідальності на позитивну і негативну (проспективну і ретроспективну) не 

відповідає її природі. Підґрунтям юридичної відповідальності є правова оцінка, а 

підґрунтям позитивної відповідальності є оцінка моральна. Тому запропонований 

поділ в цілому є неточним. 

Ґрунтуючись на таких міркуваннях, юридичну відповідальність далі будемо 

розуміти як відповідальність ретроспективну, тобто як відповідальність за вже 

вчинене правопорушення. 

Не зупиняючись тут на огляді численних точок зору, автори котрих, як правило, 

наводять ґрунтовні аргументи на користь своєї позиції та роблять солідні критичні 

зауваження стосовно інших позицій, зазначимо лише, що в дещо спрощеному вигляді 

у вітчизняній літературі юридична відповідальність характеризується такими 

ознаками:  

1) зовнішнім характером;  

2) застосуванням тільки за здійснені правопорушення;  

3) зв‟язком із державним примусом у формах каральних і правовідновлювальних 

заходів;  

4) визначеністю у нормах права
2
.  

Враховуючи названі вище властивості юридичної відповідальності, спробуємо 

оцінити позиції науковців щодо визначення її поняття. 

Серед різних точок зору, висловлених у юридичній літературі в процесі тривалих 

дискусій, можна виділити кілька найбільш поширених підходів до визначення поняття 

юридичної відповідальності та її сутності: 

1) юридична відповідальність є видом державного (державно-правового) 

примусу; 

                                                 
1
 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л. Хачатурова. – СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2003. – С. 15 – 22. 
2
 Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін./ За заг. ред. 

С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 247. 
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2) юридична відповідальність є обов‟язком порушника зазнати негативних 

наслідків вчиненого ним правопорушення; 

3) юридична відповідальність є специфічним правовим відношенням; 

4) юридична відповідальність є покаранням за правопорушення; 

5) юридична відповідальність є системою цивільно-правових засобів захисту 

цивільних прав та інтересів і здійснення карально-виховного впливу на 

правопорушників.  

Розглянемо ці точки зору дещо детальніше.  

Отже, юридична відповідальність – це вид державного (державно-правового) 

примусу, який пов‟язаний з позбавленням порушника благ особистого, 

організаційного або майнового характеру
1
. Різновидом цієї позиції, на нашу думку, є 

точка зору, згідно з якою юридична відповідальність має розглядатися як санкція за 

правопорушення або, точніше, – реалізація санкції за правопорушення. Так само 

близьким до неї є розуміння юридичної відповідальності як покарання за 

правопорушення. Варто додати, що при визначенні юридичної відповідальності як 

державного примусу, реалізації санкції чи покарання за правопорушення нерідко 

уточнюється, що застосування такого примусу, санкції, покарання тощо до 

правопорушника супроводжується юридичним та суспільним осудом поведінки 

останнього
2
.  

Таким чином, названі вище теорії юридичної відповідальності можна вважати 

різновидами підходу, який зводиться до розгляду її у контексті теорії державного 

(державно-правового) примусу. 

Досить часто юридичну відповідальність визначають через категорію 

«обов‟язок». У дещо спрощеному варіанті її визначення тоді виглядає так: юридична 

відповідальність – це передбачений нормами права обов‟язок правопорушника 

зазнати певних несприятливих для нього наслідків
3
. Іноді при цьому підкреслюється, 

що відповідальність є обов‟язком, який вже існував раніше, або знову виник внаслідок 

правопорушення
4
.  

Оскільки юридичний обов‟язок є елементом складу правового відношення, 

логічно виникає розуміння юридичної відповідальності як категорії, що тісно 

пов‟язана зі специфічними правовідносинами. Втім, іноді логічна конструкція є 

складнішою, виступаючи результатом такої, наприклад, побудови: «оскільки 

основною рисою юридичної відповідальності є її тісний зв‟язок з правом і державним 

примусом, то її можна розглядати як правовідносини, в яких держава має право 

застосовувати певні заходи примусу до суб‟єктів, які вчинили правопорушення і 

зобов‟язані зазнавати втрат чи обмежень, передбачених санкціями норм права
5
. Але у 

кожному разі є достатні підстави вважати концепції «юридична відповідальність – 

правовий обов‟язок» і «юридична відповідальність – правове відношення» 

різновидами одного й того самого підходу, який зводиться до розгляду її у контексті 

теорії правовідносин. 
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На перший погляд, суттєво відрізняється від двох названих основних концепцій 

розуміння юридичної відповідальності як системи цивільно-правових засобів, за 

допомогою яких, з однієї сторони, забезпечується і гарантується захист цивільних 

прав та інтересів суб‟єктів цивільного права, з іншої – здійснюється карально-

виховний вплив на правопорушників
1
. Однак уважне ознайомлення з працями 

прихильників цієї позиції дозволяє зробити висновок, що зазначене визначення 

(розуміння) юридичної відповідальності, де вона фактично характеризується як 

засоби державно-правового примусу, надалі використовується як підґрунтя для 

подальшого аналізу відповідальності вже у якості правовідносин
2
, тобто, знову-таки 

має місце використання одного, а потім другого із названих вище підходів до 

з‟ясування сутності цього явища.  

Таким чином, усі вітчизняні концепції юридичної відповідальності можуть бути 

об‟єднані у дві згадані вище групи: 1) ті, що розглядають юридичну відповідальність 

у контексті теорії державного (державно-правового) примусу, і 2) ті, що розглядають 

юридичну відповідальність у контексті теорії правовідносин. 

На нашу думку, зазначені концепції юридичної відповідальності не заперечують і 

не виключають одна одну, будучи відображенням різних методологічних підходів до 

визначення та характеристики складного правового явища, взятого у тих чи інших 

своїх сутнісних проявах. Але для того, щоб використання цих підходів було 

максимально ефективним, необхідно при кожному зверненні до категорії юридичної 

відповідальності виходити з того, який її аспект нас цікавить у даному випадку. Якщо 

предметом дослідження є, скажімо, принципи або функції юридичної 

відповідальності, то відправним моментом має бути характеристика останньої як 

засобу державно-правового примусу. Якщо ж аналізуються суб‟єкти юридичної 

відповідальності, їхні права та обов‟язки тощо, то методологічним підґрунтям 

дослідження мають бути відповідні положення теорії правовідносин. 

Варто зазначити, що поділ правовідносин на регулятивні та охоронні у літературі 

практично не викликає заперечень як такий, що відповідає двом напрямкам впливу 

права на суспільне життя – безпосередньо регулятивному та охоронному – і двом 

однопорядковим різновидам юридичних норм. До регулятивних відносять більшість 

цивільних, трудових, сімейних та інших правових відносин, які складаються з 

встановлених для осіб юридичних прав та обов‟язків. Змістом охоронних 

правовідносин є застосування до правопорушника засобів державного примусу, 

санкцій. Вони зустрічаються зазвичай у кримінальному та адміністративному праві і 

пов‟язані з юридичною відповідальністю
3
.  

Деякі правознавці обирають інші критерії відповідної класифікації. Так, до 

регулятивних відносять правовідносини, що виникають з правомірних дій суб‟єктів, 

до охоронних – такі, що виникають з протиправних дій і пов‟язані з застосуванням 

державного примусу
4
. Л.С. Явич регулятивні правові відносини називав 

правоустановчими, оскільки тут йдеться про нормальний процес реалізації 

об‟єктивного та суб‟єктивного права, про відповідне виконання юридичних 

обов‟язків. Охоронні правові відносини спрямовані на здійснення юридичної 

відповідальності, або на поновлення порушеного правопорядку, на охорону 
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суб‟єктивних прав, на застосування санкцій норм права. Такі правовідносини 

пов‟язані, на його думку, з правовою патологією
1
. 

Регулятивна та охоронна функції визнаються основними функціями права, і саме 

у зв‟язку з цим виділяються два види правовідносин, що виникають при реалізації 

правових норм, – регулятивні та охоронні. Підставою виникнення перших є 

правомірні дії суб‟єктів права, де вони вступають у зазначені правовідносини, що 

заохочуються або допускаються державою. У другому випадку суб‟єкти вчиняють дії, 

які заборонені державою, тобто такі, що порушують закон. При цьому має місце 

протиправна поведінка, наслідком якої є виникнення охоронного правовідношення.  

Між двома названими видами правовідносин існує помітна різниця. 

Найголовнішою відмінністю між ними є те, що у охоронному правовідношенні є 

можливість примусового здійснення певної поведінки, що покладена на зобов‟язану 

особу
2
. 

Правове відношення, яке виникає з факту правопорушення, реалізується у 

напрямку виникнення можливості зазнання винною особою обтяжень 

організаційного, особистого чи матеріального характеру та у напрямку виникнення 

можливості застосування примусу для здійснення обов‟язку. При цьому можливість 

виникнення додаткових обтяжень виникає не завжди, а застосування примусу є 

обов‟язковим елементом. Тому й стосунки між учасниками такого правового 

відношення не є рівними – це відносини влади-підпорядкування. Ознакою охоронного 

правовідношення є й своєрідність нормативно-правової бази, з якою пов‟язані 

виникнення, розвиток та припинення цього правового відношення. Найчастіше 

охоронні правові відносини пов‟язують з нормами кримінального, кримінально-

процесуального, адміністративного, цивільно-процесуального права, які, на думку 

переважної більшості правників, мають яскраво виражену охоронну спрямованість. 

Щодо поділу охоронних та регулятивних відносин на види, то й тут існують як 

спільні, так і відмінні риси. Наприклад, і регулятивні, і охоронні правові відносини 

можуть поділятися на активні (де суб‟єкт має вчинити певні дії) та пасивні (у яких 

суб‟єкт повинен утримуватися від певних дій), на односторонні та двосторонні і 

складні (залежно від розподілу прав та обов‟язків у правовому відношенні). 

Але охоронні правовідносини ще можуть поділятися на види, притаманні лише 

їм. Залежно від напряму реалізації охоронні правовідносини поділяються на 

правовідновлюючі, компенсаційні та каральні. За таким критерієм, як рівень 

індивідуалізації суб‟єктів, вони завжди є відносними (конкретними). На відміну від 

регулятивних правовідносин, які можуть бути і конкретними, і абсолютними, у 

охоронних правовідносинах точно визначені їх учасники. Крім цього, як 

підкреслюють деякі правознавці, охоронні правовідносини завжди є управлінськими, 

оскільки для їхнього виникнення достатньо волевиявлення лише однієї сторони – 

уповноваженого органу
3
.  

Проблематика, пов‟язана з категорією «правоохоронних відносин», стала 

предметом дискусії після того, як М.Г. Александров обґрунтував точку зору, згідно з 

якою порушення правової норми тягне виникнення між правопорушником та 

компетентним органом держави особливого правоохоронного правового відношення, 

яке має на меті застосування до порушника певної санкції у випадку підтвердження 
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неправомірності вчиненої дії
1
. Така позиція набула популярності у радянській 

юридичній літературі, що пояснюється, на нашу думку, поглядами науковців та 

практиків на призначення правових норм та визнанням доцільності підкреслено 

чіткого розмежування регулятивних та охоронних правовідносин як на 

загальнотеоретичному
2
, так і на галузевому рівні

3
.  

Проте погляд на проблему охоронних відносин можливий і під іншим кутом 

зору. Деякі науковці ще в радянські часи категорично заперечували проти концепції 

виникнення та існування особливого охоронного правового відношення при 

порушенні норм права. Так, С.М. Братусь вважав помилковим такий підхід, 

підкреслюючи, що юридична відповідальність є невіддільною від первісного 

матеріально-правового відношення, а отже, виникнення нового охоронного правового 

відношення тут неможливе
4
. Виправданість наведеної позиції С.М. Братуся та його 

послідовників стає більш очевидною на сучасному етапі розвитку концепції права 

взагалі і публічного права зокрема, коли державний примус, який використовує 

публічна влада, виступає не як ознака особливих, окремих правоохоронних відносин, 

а є елементом механізму функціонування регулятивних публічно-правових відносин, 

а так звані «правоохоронні відносини» розглядаються не як самостійне правове 

явище, а як такі, що являють собою «вимушене продовження регулятивних 

правовідносин»
5
. 

Такий висновок дає підстави відмовитися від узагальненої категорії 

«правоохоронних відносин», а натомість користуватися терміном «охоронні 

відносини», маючи на увазі ту групу відносин відповідної галузі права, яка забезпечує 

нормальне функціонування регулятивних правовідносин у цій галузі. Така відмова 

означає не зміну зовнішньої термінології, а підкреслювання тієї обставини, що лише у 

випадках, коли в позитивному регулюванні відбувається «збій», результатом такої 

аномалії стає трансформація регулятивних правовідносин у їхнє продовження 

(різновид) –охоронні правовідносини. 

Таким чином, оскільки за певних умов можлива трансформація регулятивних 

правовідносин у охоронні, доцільно далі торкнутися відмінностей останніх від 

регулятивних правовідносин, а також підстав їхнього виникнення (перетворення 

регулятивних правовідносин у охоронні).  

При цьому варто звернути увагу на те, що коли регулятивні правовідносини є 

формою втілення (реалізації) норм права, то охоронні правовідносини виникають у 

випадку порушення останніх, виступаючи втіленням реакції держави (публічної 

влади) на негативну з її точки зору поведінку учасника відповідних відносин. Звідси 

випливає й та визначальна обставина, відповідно до якої підставою виникнення, 

зміни, припинення правовідносин є передусім правомірна поведінка у формі дій та 

бездіяльності суб‟єктів права (загальних правових відносин), що здійснюється в 

межах, визначених нормами відповідної галузі права.  
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Натомість у випадках порушення приписів правових норм зазначені регулятивні 

відносини зазнають більш або менш потужного негативного впливу, через що виникає 

питання про наслідки його для регулятивних відносин. Оцінюючи такі наслідки, 

передусім варто зауважити, що при недотриманні приписів норми права, котра має 

регулятивне спрямування, відбувається одночасно і порушення так званого 

об‟єктивного права, і порушення права суб‟єктивного. Порушення об‟єктивного права 

полягає в недотриманні приписів норми права, що саме по собі становить небезпеку 

для публічного правопорядку. Сама лише формальна ознака – порушення припису 

норми права – у даному випадку визначає наявність правопорушення. Що стосується 

порушення суб‟єктивних прав учасників правовідносин, то воно має оцінюватися і 

характеризуватися на двох рівнях. По-перше, таке порушення на рівні загальних 

правовідносин має місце, коли йдеться про невиконання обов‟язку дотримання норм 

права, якими захищаються суб‟єктивні права уповноваженої особи. Але, по-друге, не 

дотримуючись припису норми права, яким встановлено його обов‟язок, порушник 

своїми протиправними діями або бездіяльністю одночасно порушує і суб‟єктивні 

права уповноважених цією нормою суб‟єктів.  

Таким чином, термін «порушення права» є багатозначним, охоплюючи два 

пов‟язаних, але не тотожних поняття: 1) порушення припису правової норми; 

2) порушення суб‟єктивного права учасника правовідносин. 

У будь-якому разі, перше та друге поняття пов‟язані з недотриманням приписів 

норми права, якими визначено вимоги до правомірної поведінки учасників правових 

відносин. Це дає підстави для кваліфікації вчинених дій як «правопорушення» у 

широкому значенні цього поняття. 

Публічний правопорядок забезпечується, а уявлення учасників правовідносин 

про обов‟язковість виконання приписів норм права складається з ідеї про його 

соціальну цінність, доповнену усвідомленням наявності засобів державного примусу, 

що гарантують виконання закону
1
. Тому далі доцільно зупинитися на характеристиці 

зазначеної категорії, що властива охоронним правовідносинам, котрі виступають як 

результат, правовий наслідок деформації регулятивних правових відносин, яка не 

може бути виправлена без застосування такого примусу. 

При цьому охоронні правовідносини можуть бути спрямовані на здійснення 

юридичної відповідальності або на поновлення порушеного правопорядку, на охорону 

суб‟єктивних прав тощо, тобто на застосування санкцій норм права різного цільового 

призначення
2
.  

Найголовнішою особливістю будь-якого охоронного правового відношення є 

можливість примусового правового забезпечення певної поведінки зобов‟язаної 

особи
3
. Тут варто звернути увагу на те, що державний примус взагалі властивий праву 

як суспільному феномену. Особливо властивий він праву публічному та відповідним 

галузям національного права (законодавства). 

Найбільш чітко ідея можливості державного примусу проявляється в праві 

адміністративному, котре за своєю сутністю є галуззю, що ґрунтується на визнанні 

первісної нерівності учасників відповідних відносин. Це абстрактна можливість, яка 

може стати дійсністю лише за наявності певних умов. 

Разом із тим, при порушенні приписів правових норм і внаслідок цього 

деформації регулятивних правовідносин згадана абстрактна можливість державного 
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примусу перетворюється у конкретну правову реальність шляхом застосування 

уповноваженими органами публічної влади конкретних санкцій до конкретних 

порушників правил поведінки в межах змісту регулятивних правовідносин. 

Юридична відповідальність як засіб впливу займає особливе місце серед інших 

засобів державного примусу, оскільки здатна відігравати роль універсального засобу 

впливу на учасників відносин, припиняючи правопорушення, забезпечуючи 

покарання порушника, нерідко одночасно з тим – поновлення порушеного стану 

правовідносин, а відтак – впливаючи на правосвідомість учасників правовідносин і 

тим самим попереджуючи правопорушення у майбутньому
1
. 

Власне, саме ця особливість юридичної відповідальності дає підстави для 

характеристики останньої як багатофункціонального феномену, котрий одночасно 

переслідує цілі (виконує функції) покарання порушника, поновлення існуючого стану, 

перевиховання порушника, виховання учасників правовідносин і попередження 

правопорушень. 

Таким чином, точніше розглядати правопорушення не як підставу виникнення 

правовідносин, а як підставу трансформації загальних регулятивних правових 

відносин у конкретні охоронні правовідносини. Такий підхід зумовлений 

діалектичною єдністю правомірної поведінки та правопорушення. Останнє не може 

існувати, якщо нормою права не була передбачена певна правомірна поведінка. Якщо 

ж така правомірна поведінка була передбачена нормами права, це зумовило 

виникнення загальних регулятивних правових відносин, порушення змісту яких і має 

місце при вчиненні правопорушення.  

Отже, охоронні правовідносини виникають «не на рівному місці», а 

відображають трансформацію дефектних (спотворених) регулятивних правових 

відносин у правовідносини охоронні, де відбувається заміна порушеного обов‟язку 

певної правомірної поведінки у обов‟язок поновити порушений стан і зазнати 

негативних наслідків недодержання вимог норми права, тобто, зазнати дії засобів 

державного примусу (відповідальності, захисту тощо). При цьому наслідки 

правопорушення не вичерпуються лише можливістю застосування заходів 

відповідальності, але й можуть виражатися в інших примусових заходах, спрямованих 

на припинення правопорушення, відновлення стану, який існував до правопорушення 

тощо. 

Втім, усі ці засоби примусу застосовуються в межах охоронних правовідносин, 

котрі виникають на підставі порушення приписів правових норм, суб‟єктивних прав 

уповноважених учасників правових регулятивних відносин галузі та невиконанні або 

неналежному виконанні зобов‟язаними суб‟єктами їхніх обов‟язків.  

Підсумовуючи викладене вище, маємо зазначити, що, на нашу думку, 

формулювання універсального визначення поняття юридичної відповідальності є 

недоцільним, оскільки у багатьох випадках мають місце спроби об‟єднати численні та 

різноманітні ознаки цього феномену в дефініцію, що залишає поза увагою специфічні 

прояви різних аспектів феномену юридичної відповідальності, про які йшлося вище. 

Натомість доцільно розрізняти юридичну відповідальність як засіб державно-

правового примусу і юридичну відповідальність як охоронні правовідносини. 

Юридична відповідальність як засіб державно-правового примусу передбачена 

нормами права. Як норма права вона існує незалежно від вчинення правопорушення і 

відіграє роль чинника, що стримує суб‟єктів права від порушень і стимулює їх до 

                                                 
1
 Колпаков В. Адміністративна відповідальність: сутність поняття і підстав // Господарський процес. – 2003. – 

ғ6. – С. 75-79. 
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правомірної поведінки.  

Юридична відповідальність як охоронні правовідносини, виникає в результаті 

порушення суб‟єктивних прав та інтересів інших учасників суспільних відносин і 

порушення цими протиправними діями норм права, які передбачають можливість 

застосування санкцій на випадок вчинення порушення. 
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Наталія Оніщенко 

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:  

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ 

 

Юридична відповідальність за правопорушення – одна з найскладніших та 

найгостріших тем сучасної юридичної науки. 

Юридична відповідальність має свій відмінний від інших видів відповідальності 

зміст. Це знаходить пряв в правових настановах і в нерозривному зв‟язку з державою, 

яка власне забезпечує реалізацію юридичної відповідальності. Слід зазначити, що в 

останні роки помітно посилилася увага до змісту юридичної відповідальності. Це 

спостерігається в традиційних галузях науки, кримінальній, цивільно-правовій, а 

також в конституційному праві, де ще декілька десятиліть тому таке питання 

виглядало з наукової точки зору не коректно. 

Проте, щодо теорії права, слід визнати, що розгляд юридичної відповідальності 

був обмежений або майже обмежений відповідними розділами підручників з теорії 

держави і права. 

Слід зазначити, що з нашої точки зору категоріальний апарат такого поняття, як 

«інститут юридичної відповідальності» повинен в першу чергу розроблятися саме в 

рамках теорії держави і права. 

В юридичній літературі зазначено, що співіснування індивідів в цивілізованому 

суспільстві передбачає необхідність виконання ними певних правил та вимог, що 

забезпечують нормальне функціонування будь-якого суспільства. Як представник 

певного соціуму будь-який індивід повинен узгоджувати і узгоджує свої інтереси і 

вчинки з цінностями і стандартами, які загально визнані та прийняті в даному 

суспільстві. 

Сучасні вчені-правознавці зазначають, що вивчення проблеми юридичної 

відповідальності становить певну складність, оскільки ані в навчальній, ні в науковій 

юридичній літературі, ні в законодавстві послідовно не проводиться одна точка зору 

на доволі спірні питання, що виникають при дослідженні цієї проблематики. 

Без належної системи юридичної відповідальності право стає безсилим та 

ненадійним, не виправдовує соціальних очікувань. Правові норми, встановлені на їх 

підставі права та обов‟язки членів суспільства перетворюються в «благі» наміри, 

якщо влада не здатна організувати поновлення та захист порушених прав, примус до 

виконання обов‟язків, покарання тих, хто порушує правові заборони. Адже досить 

багато процесів та напрямів правового розвитку пов‟язані із дієвістю права: відчуттям 

захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистоянням 

сваволі в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівною дією механізмів 

щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного життя, 

гарантуванням та забезпеченням системи безпеки, що пов‟язана із соціальною 

діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам 

особи, суспільства та держави. Це далеко не повний перелік наших очікувань від 

сучасного права. 

Юридична відповідальність – засіб боротьби з правопорушеннями, засіб 

забезпечення правомірної поведінки. Цивілізоване право передбачає цивілізовані 

засоби, способи здійснення, функції та принципи юридичної відповідальності, 

відповідної демократичному розвиткові.  

Норми та суспільні відносини, які утворюють зміст, сферу юридичної 

відповідальності, склалися історично. 



 

 32 

В сучасних правових системах правопорушенням визнається тільки те діяння, 

яке до його скоєння було заборонене законом, що набрав законної сили та був 

усвідомлений суспільством. В тому ж чи іншому законі має бути точно визначена міра 

покарання, яка застосовується за це (цей вид) правопорушення. 

Визнання цього принципу стає догмою права при здійсненні відповідальності. 

При будь-якому розумінні права – нормативному, соціологічному, правовому, 

психологічному – норма права, виражена в тексті закону, є альфою та омегою 

відповідальності за правопорушення. 

Основна проблема, пов‟язана з удосконаленням інституту відповідальності, – 

забезпеченням законності, попередженням правопорушень, максимально можливим 

усуненням збитків, які спричинені суспільству та правопорядку. В цій проблемі 

концентруються два вкрай важливі соціальні завдання: по-перше, суспільство та 

кожний громадянин повинні бути впевнені, що правопорушення попереджують за 

допомогою державного примусу, що права та охоронювані законом інтереси захищені 

від протиправних посягань; по-друге, що боротьба з правопорушниками проводиться 

суворо на підставі закону, що забезпечує недоторканість прав та свободи громадянина, 

який не скоїв нічого протиправного. 

На жаль, сьогодні при дослідженні проблем відповідальності зайшли в глухий 

кут семантичні пошуки, які засновані не на вивченні права, його загальних принципів, 

практики застосування, а на вивченні окремих, інколи ізольованих, відірваних 

роздумів та висновків значення слова «відповідальність». Вчені-дослідники 

намагалися вивести зміст поняття «відповідальність» з її термінологічного 

визначення, проте зрозуміло, що необхідно було досліджувати сутність, природу та 

значення цього феномену. 

Розуміння інституту юридичної відповідальності традиційно дискутується. 

Для того щоб визначитися з дефініцією, або принаймні з підходами до неї в 

сучасному правовому полі, слід наблизитися до цього питання, розглянувши 

домінуючі сучасні погляди та концепції з цієї проблематики. Необхідно зазначити, що 

останнім часом в юридичній літературі з‟являється трактування та аналіз так званої 

позитивної юридичної відповідальності. 

Розглядаючи позитивну та негативну (ретроспективну) юридичну 

відповідальність, хочемо зазначити, що в сучасній юридичній думці, і, відповідно, в 

юридичній літературі сформовані такі позиції: 1) вчених, що категорично заперечують 

«двохаспектну» юридичну відповідальність (М.Н. Марченко, О.Е. Лейст, С.В. 

Поленіна); 2) вчених, що не менш категорично констатують її наявність (В.С. 

Нерсесянц, А.С. Піголкін, В.В. Лазарев тощо); 3) вчені, що в своїх працях згадують 

про наявність негативної (ретроспективної) та позитивної юридичної 

відповідальності, не аргументуючи власної точки зору з цього приводу (А.В. 

Васильев, Л.А. Морозова). 

Враховуючи зазначене, спробуємо визначитися з цим важливим щодо розгляду 

юридичної відповідальності питанням. 

Позитивна юридична відповідальність – це вид юридичної відповідальності, 

який представляє собою відповідну реакцію держави та суспільства на здійснене 

соціально корисне правомірне діяння особи у вигляді застосування різних заходів 

правового заохочення. 

Ці заходи можуть бути: 

 особистого характеру (винесення подяки, присвоєння почесного звання); 

 майнового характеру (грошова премія, вручення цінного подарунка); 

 організаційного характеру (підвищення у посаді). 
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Вчені-правознавці серед ознак позитивної юридичної відповідальності 

називають: 

 встановлюється державою у заохочувальних правових нормах; 

 виступає засобом державного переконання та правового стимулювання; 

 застосовується спеціально уповноваженими суб‟єктами (державними 

органами, керівниками організації тощо); 

 пов‟язана з наданням особі додаткових прав, можливостей та інших 

соціальних благ; 

 виражається в певних позитивних наслідках майнового, організаційного та 

особистого характеру; 

 виступає формою реалізації заохочувальної санкції норми права в 

конкретному випадку і до конкретної особи, але не ототожнюється з нею; 

 здійснюється в особливій процесуальній формі (частіше всього на особливо 

урочистих церемоніях з дотриманням ряду процедур – як встановлення самого факту 

заслуги, так і вручення нагороди); 

 настає тільки за певні заслуги. 

Цікавими, однак мало дослідженими питаннями в теорії юридичної 

відповідальності є ті, що пов‟язані з цілями, принципами та функціями позитивної 

відповідальності. 

Основними цілями позитивної відповідальності у праві, на наш погляд, є: 

1) стимулювання за здійснення найбільш значущих правомірних діянь; 2) виховання 

громадян в дусі поваги до закону як соціальної цінності та ефективного інструмента 

задоволення їх потреб; 3) упередження пасивної, соціально невигідної, але все ж 

відповідної нормам права поведінки та протиправної поведінки у «м‟якій», 

стимулюючій формі. 

Негативна юридична відповідальність – це встановлення та застосування 

суспільством різних мір покарання за здійснення суб‟єктом суспільно небезпечного 

діяння, що порушує приписи соціальних норм. 

Більш усталеним щодо свого визначення, визнання та наукових характеристик є, 

безумовно, поняття негативної юридичної відповідальності. 

Негативна юридична відповідальність – це особливий вид юридичної 

відповідальності, що являє собою відповідну реакцію суспільства та держави на 

здійснене особою винне протиправне діяння в формі застосування до неї заходів 

державного примусу, серед яких: 

 особистого характеру (позбавлення волі); 

 майнового характеру (штраф); 

 організаційного характеру (звільнення). 

До ознак цього виду юридичної відповідальності переважна більшість вчених 

відносить такі: 

 визначається державою в правових нормах; 

 спирається на державний примус; 

 застосовується спеціально уповноваженими державними органами; 

 пов‟язана з покладенням нового додаткового обов‟язку; 

 виражається у негативних наслідках особистого, майнового та організаційного 

характеру; 

 виступає формою реалізації санкції правової норми в конкретному випадку та 

застосовується до конкретної особи; 

 здійснюється в процесуальній формі; 
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 настає тільки за скоєне правопорушення. 

Якщо фактичною підставою негативної юридичної відповідальності виступає 

правопорушення, яке характеризує сукупність ознак, що утворюють його склад, то 

юридичною підставою – норма права та відповідний правозастосовчий акт, в якому 

компетентний орган встановлює конкретний обсяг та форму примусових засобів до 

конкретного правопорушника. Таким правозастосовчим актом може бути наказ 

адміністрації, вирок, рішення суду тощо. 

Мета негативної відповідальності особливо чітко знаходить прояв свого змісту у 

виконуваних нею функціях. В юридичній літературі більшість авторів виділяють 

наступні основні функції негативної юридичної відповідальності: каральну 

(штрафну); попереджувальну чи превентивну (в цілях запобігання здійсненню 

протиправних діянь в майбутньому як конкретним правопорушником, так і іншими 

громадянами); виховну; компенсаційну (правопоновлюючу). 

Розглянувши викладене вище, спробуємо визначитися, яке саме поняття 

юридичної відповідальності – загальна дефініція або відповідні підходи – найбільше 

відповідають сучасним правовим реаліям, правовому розвиткові, врешті-решт, 

формуванню та удосконаленню рівня правової системи як такої. 

Слід ще раз підкреслити, що переважна більшість вчених є прибічниками так 

званої негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності. При тому 

зазначається, що існують два найбільш розповсюджені варіанти її розуміння. Один з 

них пов'язаний з обов‟язком суб‟єкта перетерпіти несприятливі для нього наслідки 

правопорушення, інший – це заходи державного примусу за скоєне правопорушення, 

які полягають у тому, що винна особа позбавлена особистісних чи майнових благ (В. 

Нерсесянц)
1
. Отже, «юридична відповідальність – це застосування до особи, що 

скоїла правопорушення, засобів державного примусу, що передбачені санкцією 

порушеної норми, у встановленому для цього процесуальному порядку» (М. 

Марченко)
2
. 

Прибічниками негативної юридичної відповідальності є й інші видатні 

теоретики права: «юридична відповідальність – це необхідність особи зазнати засобів 

державного примусу за скоєне правопорушення» (А. Малько)
3
. 

В іншому монографічному виданні зазначається, що ретроспективна або 

традиційна юридична відповідальність – це встановлений в процесуальному порядку 

обов‟язок суб‟єкта, що скоїв правопорушення, перетерпіти адекватні позбавлення 

особистого, майнового чи організаційного характеру, що передбачені санкцією 

юридичної норми (В. Кулапов, А. Малько)
4
. 

Наступне визначення, яке б хотілося навести: «юридична відповідальність – це 

застосування засобів державного примусу до правопорушника за скоєне ним 

протиправне діяння, пов‟язане з тим, що винний зобов‟язаний перетерпіти 

позбавлення особистого чи майнового характеру»
5
. 

Ще однією дефініцією власне традиційного розуміння юридичної 

відповідальності можна вважати таку: «застосування до правопорушника 

передбачених санкцією юридичної норми засобів державного примусу, що знаходять 

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: 

НОРМА, 2008. – С. 490. 
2
 Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2007 – С. 655. 
3
 Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – С. 243. 

4
 Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько. – М.: НОРМА, 2008. – С. 322. 

5
 Мухаев Р.Т. Теория государств и права: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

С. 489. 
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вираз у формі позбавлень особистого, організаційного і майнового характеру, та 

обов‟язок особи перетерпіти певні позбавлення державно-владного характеру за 

скоєне правопорушення (Є. Темнов)
1
. 

Українські дослідники визначають, що юридична відповідальність – це вид 

соціальної відповідальності, сутність якої полягає у застосуванні до правопорушників 

(фізичних або юридичних осіб) передбачених законодавством санкцій, що 

забезпечуються у примусовому порядку державою. Юридична відповідальність є 

специфічним правовідношенням між державою в особі її органів (суду, спеціальних 

інспекцій тощо) і правопорушником, до якого застосовуються юридичні санкції з 

негативними для нього наслідками (позбавлення волі, штраф, відшкодування шкоди 

тощо)
2
. Подібна точка зору відображена у Великому енциклопедичному юридичному 

словнику
3
. 

Автори підручника «Теорія держави і права. Академічний курс», вважають, що 

юридична відповідальність – це застосування в особливому процесуальному порядку 

до особи, яка вчинила правопорушення, засобів державного примусу, передбачених 

санкцією правової норми
4
. 

Не потрібно окремо доводити і той факт, що і в інших державах СНД 

дотримуються в переважній більшості також традиційного розуміння юридичної 

відповідальності. «Юридична відповідальність – це суспільні відносини, що виникли 

між державою в особі спеціальних органів і правопорушником, на якого покладається 

обов‟язок перетерпіти відповідні позбавлення і несприятливі наслідки за скоєне 

правопорушення, що містяться в нормах права» (А. Бєйсєнова)
5
. «Юридична 

відповідальність – це реакція держави на скоєне правопорушення, що знаходить вираз 

у застосуванні до особи, яка його скоїла, засобів примусу» (Г. Василевич)
6
. 

Таким чином, можна зазначити, що навіть ті вчені-дослідники, які в принципі 

констатують можливість існування двохаспектної юридичної відповідальності більш 

або менш виразно, підтримують її традиційне трактування та тлумачення, тобто 

визнають негативну (ретроспективну) юридичну відповідальність як пріоритетну. 

Серед усіх аргументів на користь останньої свідчить, наприклад, те, що 

«неприпустимо в принципі об‟єднувати в одному визначенні свідоме ставлення чесної 

людини до виконання свого соціального обов‟язку і протиправну поведінку 

правопорушника»
7
. Правомірні юридичні вчинки не можуть бути оцінені як 

відповідальність, оскільки вони є виразом правомірної поведінки, узгоджені із 

загальнообов‟язковими вимогами норм права, а не порушують їх. 

Таким чином, деякі вчені вважають навіть, що позитивна юридична 

відповідальність – це не що інше, як абстрактна «категорія, яка не може бути 

застосована на практиці, а багаторічні наміри її дослідити залишилися лише на рівні 

побажань та ідей, що можуть бути опрацьовані в майбутньому»
8
. 

                                                 
1
 Теория государства и права: Учебное пособие / Кол. авторов; Под ред. Е.И. Темнова. – М.: КНОРУС, 2007. – 

С. 332. 
2
 Шемшученко Ю.С. Відповідальність юридична // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: 

Ю.С. Шемшученко (голова ред. кол.) та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 1998. – Т. 1. – С. 437. 
3
 Шемшученко Ю.С. Відповідальність юридична // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. 

Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 105.  
4
 Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – 2-е вид., 

перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 502.  
5
 Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.У. Бейсеновой. – Алматы: Аматура, 2006. – С. 335. 

6
 Общая теория государства и права / Под общ. ред. А.Г. Тиковенко. – Минск: Книжный Дом, 2006. – С. 293. 

7
 Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2007 – С. 666. 
8
 Там само. – С. 666. 
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Деякі вчені вважають, що коріння виникнення теорії позитивної відповідальності 

слід шукати там, де правова теорія перехрещується з пануючими в державі 

ідеологічними установками. 

Розмірковуючи з цього приводу, слід зазначити, що, на наш погляд, досить важко 

співвідносяться зобов‟язання звітувати перед суспільством за скоєні правопорушення, 

інколи за тяжкі злочини, і звітувати перед суспільством за свою правомірну, бажану 

для даного суспільства поведінку. 

Для того, щоб не «розмивати» саме призначення юридичної відповідальності, 

слід уникати створення ситуацій, коли може бути застосоване прислів‟я: «Закон як 

дишло: куди повернеш, туди й вийшло». 

Отже, вищезазначене дає можливість стверджувати, що юридична 

відповідальність – це передбачений законом негативний вплив на правопорушника з 

боку конкретних державних органів, на які покладено обов‟язок застосовувати засоби 

державного примусу. 

Проте вважаємо за потрібне наголосити, що двохаспектне розуміння та 

трактування юридичної відповідальності, як і багато питань, пов‟язаних з цією 

проблематикою, є дискусійними і потребують свого ретельного вивчення і 

обговорення. 
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Микола Вітрук 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Право, що існує у вигляді правових норм, є об'єктивною реальністю. Право, хоча 

і не містить в собі ні грама матерії, реальне настільки ж, як і предмети матеріального 

світу. Уявлення про право як специфічну об'єктивну реальність послідовно поділяють 

багато науковців (С.С. Алексєєв, Д.А. Керімов, П.Е. Недбайло, П.М. Рабінович, 

І.Е. Фарбер, В.Ф. Яковлев та ін.)
1
. Такою ж мірою об'єктивно реальні і явища «другого 

порядку», що випливають із правових норм, тобто явища суб'єктивного права (права і 

обов'язки, деліктоздатність, правопорушення, міра юридичної відповідальності и т. 

п.)
2
. 

Постулат про об'єктивну реальність об'єктивного права і суб'єктивного права має 

методологічне значення при вирішенні питань онтології юридичної відповідальності, 

її пізнання в процесі правозастосовчої (юрисдикційної) діяльності компетентних 

органів та посадових осіб. 

Правопорушення і юридична відповідальність – парні категорії. 

Правопорушення тягне за собою відповідальність, в іншому разі право втрачає сенс як 

нормативний регулятор поведінки суб'єктів суспільних відносин. Здійснення 

правопорушення визначає виникнення й подальшу динаміку юридичної 

відповідальності. 

Юридична відповідальність, передбачена об'єктивним правом за 

правопорушення, з моменту свого виникнення не залишається незмінною, статичною. 

Як явище суб'єктивного права юридична відповідальність є правовим явищем, що 

розвивається. 

Первинною метою «розпредмечування» юридичної відповідальності в процесі 

пізнавально-оціночної діяльності компетентних державних органів та посадових осіб 

є встановлення правопорушника і складу правопорушення. 

Для остаточного «розпредмечування» юридичної відповідальності, її настання 

необхідно, щоб правопорушникові з урахуванням вчиненого правопорушення і з 

дотриманням загальноправових та спеціальних принципів юридичної 

відповідальності була призначена компетентними органами міра відповідальності, яка 

потім повинна бути реалізована. 

Таким чином, юридична відповідальність із моменту вчинення правопорушення 

проходить ряд станів – від виникнення, перебування «річчю в собі» до її конкретизації 

залежно від встановленого складу правопорушення й реалізації призначеної міри 

юридичної відповідальності. Такий процес «розпредмечування» був підставою 

постановки питання про стадії юридичної відповідальності як явища суб'єктивного 

права. 

Проблема стадій юридичної відповідальності належить до числа маловивчених і 

дискусійних. 

У загальній теорії права низка авторів зверталася до ідеї стадій юридичної 

відповідальності. М.В. Задніпровська визнавала існування двох стадій юридичної 

відповідальності: стадію стану (статики) прав та обов'язків суб'єктів правовідносини 

                                                 
1
 Недбайло П. Е. Объективное и субъективное в праве (к итогам дискуссии) // Правоведение. 1974. ғ 1. – 

С. 14–25. 
2
 Витрук Н. В. Об онтологическом статусе объективного и субъективного права (к дискуссии об 

объективном и субъективном праве) // Правоведение. – С. 1973. – С. ғ 1. – С. 86–93. 
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відповідальності і стадію їхньої реалізації
1
. Б.Т. Базильов обґрунтовував наявність 

трьох стадій юридичної відповідальності, а саме стадії виникнення, конкретизації і 

здійснення
2
 . Б.Л. Назаров розрізняв чотири стадії: виникнення юридичної 

відповідальності, її виявлення, офіційну оцінку в актах компетентних органів і, 

нарешті, реалізацію юридичної відповідальності
3
 . На жаль, названі автори не 

визначають критерій, на основі якого вони виокремлюють стадії юридичної 

відповідальності. 

Останнім часом ідея стадій юридичної відповідальності отримала визнання і 

розвиток у низці дисертаційних робіт (А.А. Іванов, В.А. Кіслухін, С.Л. Кондратьєва, 

Е.В. Кошелєв, Т.А. Малаш, Е.С. Попкова, И.Н. Тихоненко, В.А. Токаренко, М.Д. 

Шиндяпіна та ін.). Зокрема, заслуга М.Д. Шиндяпіної полягає в тому, що вона 

спробувала визначити критерій, на основі якого виявляють стадії юридичної 

відповідальності, що послідовно змінюють одна одну. На її думку, критерій 

стадійности варто шукати у співвідношенні міри пізнання компетентними органами й 

посадовими особами вчиненого правопорушення та змін, що відбуваються у 

правовому статусі правопорушника
4
. Щоправда, одного пізнання скоєного 

правопорушення недостатньо, слідом за ним конкретизується вид юридичної 

відповідальності, визначається її конкретна міра, що підлягає реалізації. І лише 

реалізація конкретної міри юридичної відповідальності припиняє юридичну 

відповідальність правопорушника. На всіх цих стадіях змінюються статус, права й 

обов'язки правопорушника. М.Д. Шиндяпіна, як і названі вище автори, виокремлює 

такі стадії юридичної відповідальності: виникнення, конкретизацію (установлення, 

призначення) і реалізацію. 

Р.Л. Хачатуров і Д.А. Липинський виділяють дві стадії юридичної 

відповідальності: перша стадія – її виникнення, друга стадія – її динаміка, яка 

починається з моменту осуду і триває аж до припинення юридичної відповідальності
5
 

. 

Однак автори не пояснюють, хто і коли виражає осуд правопорушника, у чому 

він полягає, яким актом правозастосування це здійснюється, у чому виражається 

динаміка фактичної поведінки, яких сторін і в рамках яких саме правовідносин – 

матеріальних, процесуальних або і тих, і інших одночасно. Визнання двох стадій 

юридичної відповідальності було б виправданим, якби сам правопорушник покладав 

на себе і реалізовував вид і міру юридичної відповідальності. Це за визначенням 

неможливо без активної участі компетентних органів і посадових осіб як суб'єктів 

процесуально-правових відносин, що опосередковують матеріально-правові 

відносини відповідальності. При цьому Р.Л. Хачатуров і Д.А. Липинський правильно 

відзначають нерозривний зв'язок і взаємодію матеріально-правових та процесуально-

правових відносин відповідальності. «Динаміка процесуального відношення, – 

пишуть вони, – обумовлює виникнення нових юридичних фактів, які призводять до 

виникнення матеріально-правових відносин відповідальності»
6
 . Автори дійшли 

висновку, що «виникнення матеріальних правовідносин пов'язане винятково з 

юридичним фактом правопорушення, а перехід від одної стадії юридичної 

                                                 
1
 Див.: Заднепровская М. В. Осуществление юридической ответственности и социалистическая законность: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984. – С. 7. 
2
 Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). – С. 90. 

3
 Назаров Б. Л. Социалистическое право в системе социальных связей. – С. 296. 

4
 Шиндяпина М. Д. Стадии юридической ответственности. – С. 9. 

5
 Хачатуров Р. Л, Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности. – С. 543, 544. 

6
 Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности. – С. 543. 
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відповідальності до іншої залежить від юридичних фактів, закріплених у 

процесуальному законодавстві, які впливають не на виникнення відносин 

відповідальності, а на їхню зміну»
1
 . 

Далі Р.Л. Хачатуров і Д.А. Липинський відзначають, що набрання вироком суду в 

законної сили означає не тільки рух матеріальних правовідносин відповідальності, але 

й виникнення та реалізацію кримінально-виконавчих правовідносин
2
. В результаті 

позиція Р.Л. Хачатурова та Д.А. Липинського мало чим відрізняється від поглядів тих 

авторів, які визнають три стадії юридичної відповідальності: виникнення юридичної 

відповідальності, установлення і призначення міри юридичної відповідальності та 

реалізацію міри юридичної відповідальності. 

Стадії юридичної відповідальності як явища суб'єктивного права – це етапи 

(періоди) у динаміці буття юридичної відповідальності від виникнення внаслідок 

правопорушення до її припинення в результаті реалізації правопорушником 

призначеної йому міри юридичної відповідальності. 

Перша стадія юридичної відповідальності починається з моменту її виникнення, 

тобто вчинення правопорушення, і є «річчю в собі» до виявлення правопорушення 

компетентними органами держави й посадових осіб. 

Друга стадія включає «розпредмечування» юридичної відповідальності в процесі 

владної діяльності компетентних органів і посадових осіб з метою достовірного 

встановлення правопорушника й складу скоєного ним правопорушення, об'єктивне й 

справедливе визначення виду та міри юридичної відповідальності. 

Третя стадія юридичної відповідальності по суті охоплює реалізацію 

правопорушником призначеної йому міри юридичної відповідальності в контексті 

спрямованої на таку реалізацію діяльності компетентних органів і посадових осіб. 

Перехід від однієї стадії юридичної відповідальності до іншої супроводжується 

зміною, конкретизацією правового статусу правопорушника (так само як і прав 

потерпілого, компетентних юрисдикційних органів і посадових осіб). Так, 

призначення на основі закону міри юридичної відповідальності означає встановлення 

спеціального правового статусу суб'єкта, який несе юридичну відповідальність. 

Статус складається з обов'язків і прав, що до певної міри конкретизують і 

доповнюють загальні права та обов'язки, по суті обмежуючи їх. 

Стадія реалізації міри юридичної відповідальності характеризується реалізацією 

спеціального правового статусу правопорушника, визначеного на підставі виду і міри 

юридичної відповідальності. Дотримання обмежень прав і свобод, законних інтересів 

правопорушником є його юридичним обов'язком. 

Міра обмеження загального правового статусу може бути різною, вона залежить 

від характеру й виду правопорушення, відповідного виду і міри юридичної 

відповідальності. 

Обмеження загальних прав і свобод правопорушника випливають насамперед з 

мір справедливої відплати (покарання, кари) у приватноправовій (цивільній) і 

особливо в публічно-правовій (дисциплінарній, адміністративній, 

кримінальній) відповідальності. 

Виплата штрафу або пені правопорушником у результаті вчинення цивільно-

правового делікту є обмеженням вільного розпорядження своїм майном. Звільнення 

як захід дисциплінарної відповідальності супроводжується обмеженням 

конституційного права вільно вибирати вид діяльності (п. 1 ст. 37 Конституції РФ) – 

                                                 
1
 Там само. – С. 238.  

2
 Там само. – С. 238, 239. 
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правопорушник всупереч своїй волі повинен припинити трудову діяльність на даному 

підприємстві, в установі або організації. 

Обмеження загального правового статусу існують і для осіб, що вчинили 

адміністративні правопорушення. Так, позбавлення права керування транспортними 

засобами, конфіскація майна, сплата штрафу є обмеженнями конституційного права 

приватної власності (ч. 2 ст. 35 Конституції РФ). 

Особи, засуджені до позбавлення волі за скоєння злочину, за межами місця 

позбавлення волі фактично не можуть самостійно, без допомоги представника 

набувати й здійснювати значну кількість прав та обов'язків. Конституцією 

передбачене позбавлення права обирати й бути обраними громадян, що утримуються 

в місцях позбавлення волі на підставі вироку суду (ч. 3 ст. 32 Конституції РФ). 

Врахування стадій юридичної відповідальності має велике науково-пізнавальне й 

практичне значення для законодавця, судів та інших суб‟єктів правозастосування. 

Такий підхід дозволяє зробити висновок про те, що юридична відповідальність не 

проявляється й не діє автоматично при вчиненні правопорушень. Юридична 

відповідальність – динамічне правове явище, пізнання якого відбувається в процесі 

активної владної пізнавально-оціночної діяльності компетентних державних органів 

та посадових осіб, яка одержала назву правоохоронної (позитивно-правозастосовної, 

юрисдикційної) діяльності і яка має свої особливості на конкретних стадіях прояву 

юридичної відповідальності. 

З'ясування питання про стадії юридичної відповідальності дозволяє більш 

конкретно вдосконалювати законодавство й ефективно досягати цілей і завдань, 

здійснювати функції юридичної відповідальності на різних її стадіях. При цьому 

велике значення має з'ясування особливостей дії принципів юридичної 

відповідальності, можливості звільнення від юридичної відповідальності, 

удосконалення спеціальних статусів правопорушників на різних стадіях динаміки 

юридичної відповідальності. 
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Ольга Скакун 

  

ІНСТИТУТ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

У кожній галузі права передбачене встановлення відповідальності за порушення 

її норм властивими тільки їй методами, визначаються умови, за яких відповідальність 

стає можливою й необхідною, а також ситуації, у яких особа, яка вчинила 

правопорушення, звільняється від відповідальності.  

Ключовим у юридичній науці та практиці завжди був і залишається принцип 

невідворотності відповідальності за вчинене правопорушення. Разом з тим, розвиток 

теорії і практики застосування галузевих заходів юридичної відповідальності свідчить 

про їхню недостатню ефективність і навіть у деяких випадках непридатність для 

досягнення поставлених цілей. Саме потребами юридичної практики викликаний 

розвиток інституту звільнення від юридичної відповідальності. Однак інтенсивність 

цих потреб, виражена в системі видів звільнення від юридичної відповідальності, 

відрізнялася в окремі історичні періоди. 

Звільнення від юридичної відповідальності завжди розглядалося як своєрідна 

«індульгенція», яку одержує правопорушник як один із варіантів розвитку 

правовідносин відповідальності, передбачений в національному законі. На такий 

спосіб формування правовідносин відповідальності орієнтовані і сучасні міжнародно-

правові норми. Зокрема, норми розділу IV Віденської Конвенції містять узагальнення 

концепцій, що сформувалися у праві різних країн, і вимагають впровадження 

інституту звільнення від відповідальності в національну правову систему. 

В українській і російській юридичній науковій літературі проблемі юридичної 

відповідальності (це поняття введене у вітчизняну загальну теорію права на початку 

1960-х рр., причому в основному у ретроспективному аспекті) присвячені численні 

дослідження – у них розглядаються питання сутності, функцій, принципів, видів 

юридичної відповідальності, стадій її реалізації. Однак такий феномен, як інститут 

звільнення від юридичної відповідальності мало вивчається в теоретико-правовому
1
 

та історико-правовому
2
 аспектах. Серед видів юридичної відповідальності, напевно, 

найбільшу уваги приділяють кримінально-правовий – в цій сфері питанню про 

звільнення від відповідальності присвячені монографічні та дисертаційні роботи
3
. В 

інших галузях права – конституційному, адміністративному, цивільному, трудовому, 

фінансовому – інститут звільнення від юридичної відповідальності лише означений 

як реальне явище.  

У законодавстві України та країн СНД не сформульована значна частина 

основних понять (категорій) і юридичних конструкцій, які відіграють роль 

регуляторів правовідносин у сфері звільнення від відповідальності. Вони вживаються 

                                                 
1
 Баранов В.М. Теории юридической ответственности. – Н. Новгород, 1998; Сухоруков Г.К. Освобождение от 

ответственности по советскому праву: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – Свердловск, 1972; Тихоненко 

И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: Дис... канд. юрид. наук. – М., 1995. 
2
 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная 

практика, –2-е изд. перераб. и доп. –М. 2000; Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной 

ответственности: проблемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2004. 
3
 Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. – М.: Московский психолого-социальный 

институт; ИИК РК Генеральной прокуратуры РФ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2001. (Серия 

«Библиотека юриста»); Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы н 

пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004; Тихоненко К.Н. 

Основания освобождения от ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995.  
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без закріплення у чинному законодавстві і відсутні в офіційно виданому словнику 

(енциклопедії, тезаурусі). 

 Єдність системи права диктує необхідність розглянути інститут звільнення від 

юридичної відповідальності як комплексний, системоутворюючий, такий, що охоплює 

всі види відповідальності, особливо ті, де правова політика держави здавна допускає 

його існування (кримінальна, цивільна, адміністративна). Цю проблему автор уже 

порушував у своїх підручниках з теорії держави і права
1,2

. Метою пропонованої статті 

є проведення наукового загальнотеоретичного аналізу природи, місця і значення 

звільнення від юридичної відповідальності у правовій державі, а також коротке 

висвітлення етапів розвитку такого виду галузевого інституту звільнення від 

юридичної відповідальності, яким є кримінально-правова відповідальність – 

зважаючи на його найбільшу розвиненість.  

Зазначимо, що в юридичній науці виокремлюють два аспекти юридичної 

відповідальності: 1) ретроспективна, охоронна (негативна), яка настає за 

правопорушення і передбачає покарання; 2) перспективна, заохочувальна (позитивна), 

що встановлюється за реалізацію корисних для суспільства і держави варіантів 

активної правомірної поведінки і передбачає заохочення.  

Щоправда, існують супротивники категорії позитивної відповідальності, які по 

суті розглядають її як моральну відповідальність, що існує паралельно з правовою. 

Прихильники позитивної відповідальності визначають її як елемент не лише 

моральної, але й правової системи, вбачають у ній особливий вид відповідальності, 

що функціонує як стимул правомірної поведінки, як вимога активно діяти у правовій 

сфері з метою виконання встановлених обов'язків. Проте вони визнають, що 

юридичну відповідальність та інститут звільнення від юридичної відповідальності 

необхідно розглядати окремо в позитивному і в негативному аспектах, оскільки 

механізми їхньої дії різні. Відповідно, відрізняються і їхні функції в системі 

звільнення від відповідальності. 

Інститут звільнення від юридичної відповідальності (позитивний аспект) є 

елементом правової політики держави, що стимулює поведінку суб'єктів права за 

допомогою механізмів правового заохочення. Його потрібно досліджувати, 

застосовуючи інші оцінки і критерії, ніж для інституту звільнення від юридичної 

відповідальності в ретроспективному аспекті, оскільки суб'єктивна сторона 

позитивної відповідальності пов'язана з мотивацією позитивних, суспільно корисних 

правомірних вчинків. Тут суб'єкт права здійснює діяльність, зумовлену його правовим 

статусом, який містить законодавчий припис вчиняти активні правомірні дії для 

досягнення позитивних результатів цієї діяльності (тому його називають статусною 

відповідальністю). Інша річ – інститут звільнення від юридичної відповідальності у 

негативному, ретроспективному аспекті. Він регулює відносини, що складаються в 

процесі відмови держави від офіційного осуду суб'єкта, який вчинив правопорушення, 

вираженої в передбаченій законом формі.  

У сучасній літературі можна зустріти думку про те, що звільнення від юридичної 

відповідальності (ретроспективний аспект) має правову природу правового 

заохочення у формі відмови від покарання
3
. Ця точка зору видається непереконливою 

хоча б тому, що правове заохочення – форма й міра юридичного схвалення суспільно 

                                                 
1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс). Харьков: «Эспада», 2005. – C. 705-707. 

2
 Там само. – C. 651-653. 

3
 Медведев С.В. Освобождение от юридической ответственности в российском государстве (теоретические и 

практические аспекты). Автореф. дис. … к. ю. н. Нижний Новгород, 2005. – C. 4-5. 
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корисної поведінки особи шляхом винагороди її за активну діяльність
1
. А у разі 

звільнення від юридичної відповідальності поведінка суб'єкта звільнення (на відміну 

від суб'єкта заохочення) не завжди є соціально корисною або цінною для суспільства 

чи держави. Проте її не можна кваліфікувати і як соціально шкідливу, неправову або 

взагалі небажану. 

Інститут звільнення від юридичної відповідальності – це регулювання відносин, 

що складаються в процесі правового прощення суб'єкта, який вчинив 

правопорушення. Цей інститут втілює у собі міжгалузеву юридичну конструкцію
2
, а 

саме – усунення правового обов'язку перетерпіти заходи державного примусу (у 

формі позбавлень особистого, організаційного або майнового характеру) за зроблене 

правопорушення. Як правило, ця «індульгенція», будучи нормативною, динамічною, 

реальною, видається державою внаслідок зміни оцінки самого правопорушення і його 

суб'єкта. Мета звільнення від юридичної відповідальності – врегулювання конфліктів, 

усунення колізій і вирішення спорів, відновлення (виправлення) порушеного 

правовідношення, індивідуалізація заходів впливу і попередження правопорушення.  

Наразі інститут звільнення від юридичної відповідальності ґрунтується на 

балансі інтересів держави, суспільства та особистості, де права особистості повинні 

забезпечуватися – мають бути створені умови для їхньої реалізації, охорони, захисту. 

На жаль, суб'єкти права поки що слабко орієнтовані у виборі варіантів поведінки. Тим 

часом рівень сучасного соціально-культурного, політичного, економічного розвитку 

суспільства і держави створює для цього певні умови. 

1. Внаслідок демократизації суспільного розвитку правотворча і правозастосовча 

діяльність отримала нову орієнтацію – пріоритет прав і свобод людини, 

відповідальність держави перед особою, гуманізація та індивідуалізація юридичної 

відповідальності, перехід від традиційної репресивної мети (покарання) до 

відновлення порушеного права. 

2. У результаті розвитку приватновласницьких відносин в економіці з‟явилася 

тенденція до збільшення кількості економічних правопорушень з новими 

різноманітними складами, яка висуває на перше місце компенсаційну функцію 

юридичної відповідальності – вона може бути реалізована лише у випадку звільнення 

правопорушника від юридичної відповідальності.  

3. Внаслідок збільшення кількості осіб, засуджених до позбавлення волі, в 

умовах обмеженої місткості місць позбавлення волі, виявилася неефективність 

реалізації виправно-виховної функції юридичної відповідальності – реальним стало 

звільнення від відповідальності осіб, які добровільно відшкодували заподіяну шкоду, 

ще до застосування покарання (примирення сторін).  

4. З огляду на пряму дію конституційних норм і принципів захисту прав і свобод 

людини і громадянина, які поширюються як на правопорушників, так і на потерпілих 

від порушень, і можливість використання різних способів такого захисту, зокрема 

самозахисту права, з‟являється можливість безпосереднього впливу на 

правопорушника, без допомоги інших осіб та органів. Особливо часто це відбувається 

тоді, коли зникає суспільна небезпека самого діяння, коли особа щиро 

(«діяльно») кається й допомагає відновити порушену законність, а також коли вона не 

                                                 
1
 Юридический научно-практический словарь-справочник. Основные термины и понятия/ Скакун О.Ф., 

Бондаренко Д.А. / Под общей ред. проф. Скакун О.Ф. – Х.: Эспада, 2007. – C. 273.  
2
 «Юридична конструкція» являє собою своєрідну побудову прав, обовязків, відповідальності; є постійною, 

усталеною, «типовою» схемою, «моделлю», за допомогою якої задовольняються інтереси осіб, досягається 

оптимальний результат. 
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може відбувати покарання за станом здоров‟я. До того ж не завжди об'єктивними і 

відповідними є санкції, що закріплюють заходи юридичної відповідальності, і т.п.  

5. Розширилася сфера правових джерел, на підставі яких відпрацьовуються 

механізми звільнення від юридичної відповідальності. До їх числа увійшли, зокрема, 

судові прецеденти Європейського суду з прав людини, які утворюються внаслідок 

тлумачення і застосування норм Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

при вирішенні кожної конкретної справи.  

Таким чином, законотворча і правозастосовча практика напрацювала чимало 

умов і підстав для звільнення від юридичної відповідальності, намітилася динаміка 

структури (система норм різних галузей права, що регулюють цілі, принципи, 

підстави, умови, межі, форми, стадії) і змісту цього комплексного інституту. Правда, 

вести мову без перебільшень про комплексність цього інституту стало можливим 

тільки в наші дні. Цьому посприяло: а) удосконалення традиційних галузей 

національного законодавства і активний розвиток нових галузей; б) чітке теоретико-

правове встановлення системи обставин, що є підставами настання юридичної 

відповідальності (фактична підстава, нормативна підстава, процесуальна підстава, 

відсутність підстав для звільнення від юридичної відповідальності), де останнє 

обставина придбала принципове значення
1
; в) чіткіше були розмежовані поняття 

"покарання" і "відповідальність" тощо.  

Класифікацію видів інституту звільнення від юридичної відповідальності можна 

здійснювати за галузями права – конституційний, міжнародний, адміністративний, 

цивільний, фінансовий, податковий, дисциплінарний, кримінальний і т. д. Можливий 

такий критерій класифікації, як мета (наприклад, звільнення від покарання як мета 

звільнення від відповідальності). Розповсюдженими критеріями класифікації 

інституту звільнення від юридичної відповідальності є: а) підстава (їх розрізняють за 

ступенем суспільної небезпеки правопорушення і за ступенем суспільної небезпеки 

правопорушника; загальні та спеціальні, наприклад, підставою звільнення від 

дисциплінарної відповідальності буде дисциплінарне стягнення, накладене в 

неналежній формі); б) форма звільнення від відповідальності (законодавча та 

правозастосовча); в) суб'єкти, уповноважені звільняти від юридичної відповідальності 

– законодавчі (представницькі), виконавчі, судові органи; г) повнота 

(обсяг) звільнення від відповідальності (повне, часткове – саме воно в наші дні 

потребує розширення сфери застосування). 

«Визрівання» зазначених видів інституту звільнення від юридичної 

відповідальності відбувалося одночасно з пізнанням природи юридичної 

відповідальності. Якщо проаналізувати історико-правовий аспект інституту 

звільнення від юридичної відповідальності, то можна помітити, що в різних сферах 

суспільних відносин умови його розвитку були різними. Загальними етапами 

правового регулювання юридичної відповідальності та звільнення від неї (про що 

свідчить законодавство і юридична практика), виокремленими відповідно до 

конкретних періодів державно-правового розвитку України, цілей та функцій держави 

упродовж кожного з них, є: 1) дореволюційний етап (до 1917 р.); 2) етап революційно-

класових перетворень, спрямованих на побудову «соціалістичного» суспільства (до 

середини 60-х рр.); 3) етап побудови розвиненого соціалістичного суспільства (до 

середини 80-х рр.); 4) етап «перебудови» (з 1985 р.), розпаду СРСР і утворення 

незалежної України (1991 р.); 5) етап демократизації суспільства, його реформування 

                                                 
1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс). Харьков: «Эспада», 2005. – C. 706. 
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з метою побудови правової держави у незалежній Україні (кінець ХХ – початок ХХІ 

століття).  

Оскільки в юридичній літературі найбільш повно відображена еволюція 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності (така ситуація є 

відображенням практики), зосередимо увагу насамперед на етапах розвитку цього 

інституту. Безумовно, ключовими моментами цих етапів були діючі кримінальні 

кодекси і орієнтація на застосування їхніх приписів у руслі правової політики 

держави. 

В нормативно-правових документах дореволюційного етапу категорія 

«кримінальна відповідальність» ще не сформувалася, мова йшла про звільнення від 

покарання. Так, уже законодавча пам'ятка Київської Русі «Руська Правда» містила 

норми, які розкаяння у скоєному злочині розглядали як умову звільнення від 

покарання. У Литовських статутах передбачалося звільнення від покарання за 

давністю. У систематизованих кримінально-правових актах Російської імперії 

(Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р., Статут про покарання, що 

накладаються мировими суддями 1864 р.), які діяли на значній частині території 

України, що входила до її складу, закріплені такі види звільнення від покарання: 

смерть злочинця, примирення з потерпілим, давнина. В Кримінальному кодексі 

1903 р. цей перелік скорочений до одного лише звільнення за давністю
1
. 

На етапі революційно-класових перетворень, орієнтованих на побудову 

«соціалістичного» суспільства (з 1917 р. до середини 60-х рр.), політика радянської 

держави була спрямована на боротьбу із класовими ворогами та буржуазними 

пережитками (хабарництвом, дезертирством, незаконним володінням зброєю, 

шпигунством тощо.). Відповідно до Конституції УСРР 1919 р. (як і Конституції 

РСФСР 1918 р.) деякі категорії громадян були позбавлені виборчих прав, а саме: 

а) особи, які використовували найману працю з метою отримання прибутку; б) особи, 

які жили на нетрудові доходи; в) приватні торгівці, торгівельні та комерційні 

посередники; г) ченці та духовні служителі церков і релігійних культів; д) службовці й 

агенти колишньої поліції, спеціального корпусу жандармів та охоронних відділень. 

Підставою звільнення цих осіб від передбаченої конституційно-правової 

відповідальності (позбавлення прав) і поновлення їхніх виборчих правах вважалася 

зміна умов їхнього життя, вихід із вказаних категорій. 

Декрети й постанови цього періоду заохочували як каяття (заяви судовій владі 

про давання їм хабара), так і доноси (заяви про одержання іншою особою хабара чи 

про інші протиправні дії). Залежно від соціально-політичної ситуації в країні 

з'являлися нові суб'єкти звільнення від кримінальної відповідальності. В 20-х роках 

ХХ ст. ця тенденція торкнулася неповнолітніх осіб, обвинувачених у суспільно 

небезпечних діяннях. Декретом уряду комісії у справах неповнолітніх були 

уповноважені вирішувати питання про можливість звільнення їх від кримінальної 

відповідальності – вони могли передавати або не передавати справу до суду.  

Новий вид звільнення від кримінальної відповідальності закріпив КК УСРР 

1927 р. – звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки, 

втратою злочином суспільної небезпеки (як правило, не тільки до моменту розгляду 

справи в суді, але й до моменту розслідування).
 
Як бачимо, тут вже йшла мова про 

                                                 
1
 Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. – М., 1984. – Т. 4: Законодательство периода становления 

абсолютизма; Т. 6: Законодательство первой половины XIX века; Т. 8: Судебная реформа; Т. 9: 

Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. – Т.4, с.344; Т.6, с.206; Т.8, с. 397; Т. 9, 

с.292]. 
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звільнення не від покарання, а від кримінальної відповідальності. Правда, ці категорії 

ще не були чітко розмежовані. 

Період побудови розвиненого соціалістичного суспільства характеризується 

одержавленням економіки, закріпленням у Конституціях цього періоду соціалістичної 

власності та її об'єктів, покладанням виключно на державу забезпечення гарантій прав 

і свобод громадян СРСР. Конституційні норми не містили поняття «відповідальність», 

був відсутній механізм притягнення посадових осіб і державних органів до 

відповідальності. Будучи декларативними, ці норми лише рекламували турботу 

держави про особу, народ: «держава – «піклується», «неухильно здійснює», 

«заохочує», «сприяє посиленню» тощо  

Разом з тим, розроблялися конкретні умови і процедури звільнення від окремих, 

в основному каральних, видів галузевої відповідальності (кримінальної й 

адміністративної). Уперше на законодавчому рівні категорія «звільнення від 

кримінальної відповідальності» з'явилася в Основах кримінального законодавства 

Союзу РСР і союзних республік 1958 року. А в КК України 1960 р. були спеціально 

введені дві статті: ст. 50 «Звільнення від кримінальної відповідальності і від 

покарання» (зі змінами й доповненнями на 1983 р.) та ст. 51 «Звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного стягнення, 

примусових заходів виховного характеру або суспільного впливу» (зі змінами й 

доповненнями на 1993 р.). Перелік видів інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності був розширений: 1) звільнення у зв‟язку із закінченням строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності; 2) внаслідок зміни 

обстановки, коли вчинене діяння втрачає характер суспільно небезпечного і особа, яка 

його вчинила, перестає бути суспільно небезпечною; 3) у зв‟язку із подальшою 

бездоганною поведінкою і чесним ставленням до праці; 4) внаслідок переконання у 

можливості виправлення й перевиховання без застосування кримінального покарання 

(в такому разі мало бути прийняте одне з таких рішень: а) про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності; б) про передачу матеріалів справи на розгляд 

товариського суду; в) про застосування примусових заходів виховного характеру; 

г) про передачу особи на поруки громадській організації або трудовому колективу); 

6) звільнення неповнолітніх із застосуванням до них судом примусових заходів 

виховного характеру; 7) звільнення неповнолітніх з передачею справи до комісії у 

справах неповнолітніх.  

В період «перебудови» (з 1985 р.), розпаду СРСР і становлення незалежної 

України (1991 р.) відбулися радикальні перетворення, які змінили соціально-

економічний і політичний стан суспільства. Нормативні приписи КК України 1960 р. 

вже не відповідали новим реаліям суспільного і державного розвитку. До того ж вони 

не відображали належною мірою досягнення кримінально-правової та інших 

галузевих наук, світового законодавчого досвіду боротьби зі злочинністю. Тому до 

застарілого кодексу вносилися зміни і доповнення аж до прийняття нового 

Кримінального кодексу в 2001 році. 

Проте гуманізація відповідальності під гаслом захисту прав людини не завжди 

було продуманою. Інститут звільнення від відповідальності нерідко замінювали 

категоріями кримінального забарвлення – «уникнення відповідальності», «вдала 

приватизація», «ухилення від сплати податку». Таким чином інститут звільнення від 

відповідальності дискредитувався. Назріла необхідність наукового обґрунтування 

декриміналізації низки незначних діянь в умовах гуманізації відповідальності. 

Реформування кримінального законодавства суттєво підкоригувало зміст 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності. В новому КК України 2001 р. 
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передбачений окремий розділ IX «Звільнення від кримінальної відповідальності», де 

кожний вид звільнення виокремлений у самостійну главу. Відсутні такі види 

звільнення від відповідальності, як звільнення із притягненням до адміністративної 

відповідальності, з передачею справи на товариський суд, з передачею справи до 

комісії у спраах неповнолітніх; збережені тільки ті види, які довели свою практичну 

ефективність, серед них – звільнення у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47). 

Поряд з підставами звільнення, передбаченими попереднім кримінальним 

законодавством (у зв'язку зі зміною обстановки, у зв'язку із закінченням строків 

давності), вперше з'явилися норми про звільнення від кримінальної відповідальності 

у зв'язку з дієвим каяттям (ст. 45), у зв'язку із примиренням винного з потерпілим 

(ст. 46). Звільнення від кримінальної відповідальності за чинним КК України можливе 

також на підставі Закону України про амністію або акту помилування (ст. 44). 

Кримінальний закон у розділі XV «Особливості кримінальної відповідальності і 

покарання неповнолітніх» передбачає звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітніх, які вперше скоїли злочин невеликої тяжкості, якщо їхнє виправлення 

можливе без покарання (ст. 97). Також був розширений перелік випадків звільнення 

від кримінальної відповідальності, передбачених нормами Особливої частини 

Кримінального кодексу. 

На жаль, наразі інститут звільнення від кримінальної відповідальності 

практично мало застосовується – винятки становлять щорічні масові амністії, 

приурочені до урочистих (ювілейних) дат, тоді як з метою реалізації принципу 

індивідуалізації відповідальності їхньою підставою повинні стати відшкодування 

збитку й дієве каяття.  

Заслуговує вивчення і використання досвід іноземних країн у застосуванні 

різних видів звільнення від юридичної відповідальності. Прикладом може бути 

"пробація", яка використовується в США, Англії, Франції і відповідно до якої у 

вироку суду не встановлюється покарання, а визначається посадова особа, на яку 

покладається здійснення контролю за поведінкою засудженого, виконання певних 

обов'язків пробації. Іншим прикладом може бути "залагоджування" в Фінляндії. Це 

форма впливу на правопорушника, яка вимагає від нього компенсації (грошової чи 

трудової) заподіяної шкоди, добровільного повернення викрадених речей і цінностей, 

усунення заподіяних збитків – дієвого каяття. 

В Україні у низці галузей права (конституційному, трудовому, 

податковому) інститут звільнення від юридичної відповідальності задекларований, 

однак недостатньо розроблені процедурно-процесуальні норми, що ускладнює його 

реалізацію. Не має цей інститут і легального (законодавчого) визначення. Навіть 

Кримінальний кодекс України не дає визначення «звільнення від кримінальної 

відповідальності» (йому присвячений розділ IX). Чітко розрізняючи кримінальну 

відповідальність і покарання, чинний Кримінальний кодекс України не передбачає 

можливі варіанти звільнення винних як від покарання, так і від кримінальної 

відповідальності в цілому (у певних випадках).  

Відомо, що поняття юридичної відповідальності й правового покарання не 

тотожні. Покарання є формою і мірою юридичного осуду винної, протиправної 

поведінки, що полягає у негативній оцінці правопорушення і особи, яка його вчинила
1
 

тобто покарання є наслідком, що настає у разі недотримання встановлених правил 

поведінки – юридичних норм. Тимчасовий (темпоральний) вимір юридичної 

                                                 
1
 Юридический научно-практический словарь-справочник. Основные термины и понятия/ Скакун О.Ф., 

Бондаренко Д.А. / Под общей ред. проф. Скакун О.Ф. – Х.: Эспада, 2007. – C. 271-272. 
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відповідальності ширший за покарання, оскільки покарання застосовується до особи, 

уже визнаної винною у вчиненні правопорушення, а юридична відповідальність 

виникає на ранніх стадіях, коли особа здійснює протиправний вчинок. Покарання – 

основна, але не єдина форма юридичної відповідальності
1
.  

Отже, «звільнення від покарання» є елементом системи звільнення від 

відповідальності, тобто суміжною юридичною конструкцією, що визначає підстави, 

які виключають застосування санкції щодо особи правопорушника або внаслідок 

інших обставин, передбачених законом. Якщо звільнення від відповідальності може 

наставати до видання правозастосовчого акту, то звільнення від покарання – після 

його видання, оскільки покарання міститься у правозастосовчому акті. Якщо 

підставою притягнення до відповідальності завжди є склад правопорушення, то 

звільнення від відповідальності можливе тільки у разі зміни соціально значущої 

оцінки діяння чи особи як суспільно небезпечних. Як приклад можна навести 

інститути амністії та помилування в кримінальному праві. Тут осуд як обов'язковий 

елемент відповідальності й захід державного впливу не змінюються: зміні підлягає 

лише покарання. 

 Звільнення від відповідальності завжди передбачає звільнення від покарання, 

тоді як звільнення від покарання не виключає юридичної відповідальності через те, 

що склад правопорушення не змінився поведінка суб'єкта правопорушення піддана 

осуду. Однак протиправність діяння вже характеризується по-іншому, і 

правопорушник (у зв'язку з обставинами, визначеними законом), звільнений від 

покарання, не несе негативних наслідків особистого, організаційного або майнового 

характеру. Щодо нього можуть бути застосовані інші заходи впливу (наприклад, 

заходи відновлення порушеного правовідношення).  

Кожна галузь законодавства фіксує свої специфічні підстави звільнення від 

відповідальності. Найбільш загальними серед них є: 1) невисокий ступінь 

(малозначність) суспільної небезпеки правопорушення або втрата ним ознак 

суспільної небезпеки до моменту розгляду справи в суді; 2) низький ступінь 

суспільної небезпеки особи правопорушника або якщо особа, що вчинила 

правопорушення, перестала бути суспільно небезпечною; 3) дієве каяття 

правопорушника – примирення з потерпілим і добровільне відшкодування заподіяної 

своїми діями шкоди, тобто соціально схвалювана поведінка особи, як правило, до і 

після вчинення правопорушення; 4) закінчення строків давності виникнення 

юридичної відповідальності; 5) акти амністії та помилування. 

Універсальні загальнотеоретичні ознаки підстав звільнення від юридичної 

відповідальності, тобто ознаки, що охоплюють види галузевих підстав: 1) особа, яка 

вчинила правопорушення, перестала бути суспільно небезпечною – її поведінка стала 

соціально схвалюваною; 2) правопорушення або мало невисокий ступінь суспільної 

небезпеки, або в результаті зміни обставин втратило суспільну небезпеку; 3) минули 

строки давності притягнення до юридичної відповідальності.  

Таким чином, у юридичній практиці сучасної України, яка взяла курс на 

побудову правової держави, система звільнення від юридичної відповідальності 

                                                 
1
 Бурдін В.М. Окремі питання чинності кримінального закону у часі // Життя і право. 2005. ғ 1 (13). – C. 51-57. 

В.М. Бурдiн вважає, що з моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили можливе звільнення 

від покарання чи інших кримінально-правових заходів впливу, які є складовою змісту окремих форм 

кримінальної відповідальності, однак звільнити особу від кримінальної відповідальності вже неможливо. З цієї 

причини в порядку de lege ferenda він пропонує відмовитися від інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності й передбачати лише можливість звільнення від покарання, його реального відбування і в 

окремих випадках від застосування будь-яких інших заходів кримінально-правового впливу. 
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потребує зміцнення і розвитку як один з пріоритетних напрямків, оскільки загальним 

критерієм ефективності звільнення від юридичної відповідальності є зменшення 

кількості правопорушень, а додатковими – поновлення правовідносин без конфлікту; 

запобігання повторним правопорушення; підвищення правосвідомості 

правопорушників на етапах досудового розгляду. Все це загалом сприяє зміцненню 

законності й правопорядку. 

Гуманістична політика держави повинна проявитися у погодженому закріпленні 

в окремих (окремій) статтях (статті) галузевих кодексів підстав звільнення від 

юридичної відповідальності (при всій їхній галузевій різноманітності) як варіанту 

розвитку правовідносин відповідальності. Правові статуси державних органів 

потребують доповнень, що стосуються повноважень застосовувати інститут 

звільнення від відповідальності, визначення меж їхньої компетенції, процесуального 

порядку, в тому числі етапів процесуальної діяльності (відповідно до стадій 

виникнення, конкретизації, реалізації юридичної відповідальності). Доцільним стає 

оголошення амністії (з огляду на суворість санкцій) щодо більш широкого кола осіб, 

включаючи й тих, які скoїли злочини середньої тяжкості, за умови, що ці злочини не 

пов'язані із заподіянням шкоди здоров'ю людини. Потребують державної допомоги 

(особливо в працевлаштуванні) особи, які вийшли з місць позбавлення волі в 

результаті звільнення від відповідальності тощо.  

Сказане дає підставу для висновку, що інститут звільнення від юридичної 

відповідальності – це комплексний інститут зі своєю структурою й різними формами 

прояву, тісно пов'язаний з інститутом юридичної відповідальності, який займає 

особливе місце у правовій системі суспільства. 
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Олександр Тихомиров  

Андрій Завальний 

 

ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно 

пов‟язано з проблемою взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою 

стороною якої є юридична відповідальність. Враховуючи, що «відповідальність – це 

вже обов‟язок, що виконується під примусом»
1
 зосередимо увагу на категорії 

«обов‟язок». 

Теоретичні аспекти аналізу категорії «юридичний обов‟язок» дістали своє 

відображення у працях С.С. Алексєєва, Л.Л. Гервагена, О.Д. Воєводіна, В.С. Єма, 

Р.Р. Каримової, Л.І. Летнянчина, М.І. Матузова та інших. 

На важливе значення інституту «обов‟язку» звертав увагу ще Цицерон, на думку 

древньогрецького мислителя, обов‟язки – інший бік «демократичної осі», яка 

забезпечує підтримання балансу інтересів у суспільстві
2
. 

Необхідність законодавчого закріплення інституту «обов‟язку» усвідомлювали 

творці французької Декларації прав людини і громадянина 1789 року. Ставилось за 

мету прийняти ще Декларацію обов‟язків, поєднавши її з Декларацією прав людини і 

громадянина в один документ. Але ця пропозиція не пройшла і лише в 1795 році 

документ про обов‟язки був прийнятий Французьким Конвентом.  

Світове співтовариство також усвідомило необхідність розвитку і вдосконалення 

даного інституту. Не випадково Організація Об‟єднаних Націй, що багато років 

піклувалась, перш за все, про права людини і громадянина, звернулась до обов‟язків і 

відповідальності особи, внісши на обговорення країн-членів ООН спеціальну 

«Загальну декларацію про обов‟язки». Інший приклад уваги міжнародної спільноти до 

інституту «обов‟язку» – це «Хартія економічних прав й обов‟язків держави». 

Досліджуючи категорію «юридичного обов‟язку» слід мабуть вести мову про 

теоретико-правовий плюралізм, що обумовлений як об‟єктивними (соціокультурні 

відмінності суспільств – цивілізаційний плюралізм) так і суб‟єктивними чинниками 

(особливості теоретичного пояснення пізнання окремою людиною світу). 

Так, на основі цивілізаційного підходу до категорії «обов‟язку», а саме виділення 

західної та східної цивілізації, можна вести мову про те, що західна 

(європейська) цивілізація, в основі якої лежав економічний індивідуалізм обумовила 

виникнення індивідуальної відповідальності, яка є способом захисту суб‟єктивних 

прав шляхом реалізації індивідуальних обов‟язків. Більш того, в країнах Європи 

історично так склалось, що обов‟язки весь час залишались в «тіні» прав. Науковці 

більше уваги приділяли правам і свободам, що знаходили своє відображення в різних 

деклараціях, конституціях та інших важливих актах.  

І навпаки, східна (азійська) цивілізація враховуючи власні цінності – базується 

на домінуванні обов‟язків, що в свою чергу, обумовлює формування колективної 

(неперсоніфікованої) відповідальності.  

                                                 
1
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: Очерк теории [Текст] / С.Н. Братусь ; Всесоюзный 

научно-исследовательский институт советского законодательства. – М. :Юрид. лит.,1976. – С. 103. 
2
 Цицерон М.Т. О старости; О дружбе; Об обязанностях =Cato maior de senectvte 

; Laelivs de amicitia ; De officiis libri III [Текст] / Академия наук СССР; подгот. 

В.О. Горенштейн и др. – М.: Наука, 1975. – 247 с. 
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Також, на відміну від дуалізму «права – обов‟язки», а також акцентування уваги 

на цінності прав людини в західній цивілізації, інші цивілізації сприймають зазначені 

цінності як правило, своєрідно. Не можна не визнати, що в цілому ряді цивілізацій 

акценти в загальній системі координат людського існування дійсно розставлені трохи 

інакше, чим в західній, так що не варто дивуватися, якщо десь заяви про права 

людини сприймаються як деструктивні і агресивні. Наприклад, незважаючи на назву 

«загальна», декларація прав людини і громадянина не бере в розрахунок культурно-

національні традиції мусульманських країн (46 мусульманських країн з існуючих 193 

країн-держав у світі). Інший приклад, основою японського, як і китайського права, 

стала філософська концепція конфуціанства і релігійні ідеї буддизму з його етичним 

ядром – ахімса (не поводитись деструктивно тобто можна все, що завдає мінімальних 

неприємностей всьому, що оточує або все дозволено, але лише такими методами і в 

таких розмірах, щоб це не вражало (обмежувало) нікого). А якщо взяти ще й до уваги, 

що кількість мусульман у світі складає 1 мільярд 570 мільйонів
1
, а чисельність 

китайського населення близько 1,3 мільярда порівняно з 500-мільйонним населенням 

Європи
2
 та загальною чисельністю населення планети 6,6 мільярдів

3
, то це наштовхує 

на певні роздуми. 

Але інститут «обов‟язку», так як і інститут «прав» існує стільки, скільки існує 

цивілізаційне суспільство. Обидва інститути мають однакове важливе значення і увага 

до них має бути рівною, щоб вони займали належне місце в системі «особистість – 

суспільство – сім‟я – держава – соціальна група»
4
. 

Обґрунтування парадигми юридичних обов‟язків, що мають природно-правовий 

зміст і функціонують в формах позитивного права досить вдало було зроблено 

Карімовою Р. Р. Аналіз природи обов‟язків з позиції юридичного типу праворозуміння 

підводить до того, що справедливість є фундаментом юридичного обов‟язку. Саме 

справедливість є визначальною цінністю права в силу того, що тільки вона здатна 

змусити людину дотримуватись і підкорятись справедливим інститутам навіть без 

активації примусової сили держави
5
. Отже, природні обов‟язки в кожному 

конкретному суспільстві обумовлені критеріями справедливості, які і визначають їх 

зміст. Такого підходу дотримується Дж. Ролз, який поділив природні обов‟язки на 

позитивні і негативні. До позитивних він відніс: підтримання справедливості, 

взаємодопомогу і взаємну повагу. До негативних: не завдавати шкоди; не завдавати 

неприємностей невинним
6
. Причому позитивні обов‟язки, що випливають з 

позитивних зобов‟язань, в різних юридичних системах, не тільки проходять через 

право, але і стають юридичними обов‟язками. Непохитність цих обов‟язків, як і 

загальна доступність прав і свобод, визначається, відповідно їх природнім 

характером. Державний же примус лише фіксує наявний результат розвитку 

природних обов‟язків. 

                                                 
1
 Число мусульман в мире преодолело границу в 1 миллиард 570 миллионов человек [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.whyislam.ru/index/news/chislo-musulman-v-mire-preodolelo-granicu-v-1-milliard-570-

millionov-chelovek.htm 
2
 Живой Журнал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://athanatoi.livejournal.com/64866.html 

3Википедия [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_населения_мира. 
4
 Герваген Л.Л. Обязанности, как основание права [Текст] / Л.Л. Герваген – С.-Петербург: 

Типография железодорожных изданий А.Ф. Штольценбурга, 1908. – С. 18. 
5
 Каримова Р.Р. Юридические обязанности: сущность и проблемы реализации 

[Текст]: дис…. канд. юрид. наук / Р.Р. Каримова. – Екатеринбург, 2008. – С. 48. 
6
 Ролз Дж. Теория справедливости [Текст] / Дж. Ролз. – Новосибирск, изд-во НГУ, 

1995. – С. 108–109. 
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Позитивістський підхід, що превалює в дослідженнях юридичного обов‟язку, 

базується на наступних загальноприйнятих твердженнях відносно статусу 

юридичного обов‟язку: це необхідна обумовленість, вимога державної влади, 

забезпеченість механізмом примусу в процесі реалізації, корелятивність, конкретна 

форма вираження відповідальності, заборона на певні види поведінки, як потенційне 

або здійснюване діяння. В результаті застосування такого підходу до категорії 

«юридичного обов‟язку» стало можливим визначення структури даного явища. 

В науковій та навчальній літературі існує два підходи до структури юридичного 

обов‟язку.  

Представники першого вважають, що структура юридичного обов‟язку включає 

в себе чотири елементи, а інші – три, що представляють собою конкретні юридичні 

вимоги до правозобов‟язаної сторони. Розглянемо ці підходи. 

Так, вітчизняні науковці С.Д. Гусарєв, А.Ю. Олійник, М.М. Пендюра, 

О.Л. Слюсаренко вважають, що структура юридичних обов‟язків включає в себе 

чотири необхідності: 

1) здійснювати певні дії;  

2) утримуватись від здійснення дій, що суперечать інтересам інших; 

3) вимагати здійснення або нездійснення тих чи інших дій від інших суб‟єктів; 

4) нести юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

передбачених нормами права дій 
1,2

. 

Російські науковці М.І. Матузов, Б.М. Семенеко також зазначають, що в змісті 

юридичного обов‟язку можна виділити чотири елементи: 

1) необхідність здійснення певних дій; 

2) необхідність утримання від здійснення відомих дій; 

3) необхідність вимагати здійснення або нездійснення тих чи інших дій від 

інших осіб; 

4) необхідність нести відповідальність за невиконання дій
3
. 

С.А. Комаров, А.В. Малько доводять, що структура юридичного обов‟язку, яка є 

зворотною стороною суб‟єктивного права, включає необхідність: 

1) здійснювати певні дії або утримуватись від них; 

2) відреагувати на законні вимоги правомочної особи; 

3) нести юридичну відповідальність за невиконання цих вимог; 

4) не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на яке той має 

право
4
. 
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Друга група як вітчизняних та і російських науковців, зокрема О.Ф. Скакун, 

О.Ф. Черданцев, дотримуються іншої точки зору, яка полягає у тому, що структура 

юридичного обов‟язку є зворотним боком суб‟єктивного права і складається з трьох 

елементів, що представляють собою конкретні юридичні вимоги до правозобов‟язаної 

сторони:  

1) здійснювати певні дії (активні обов‟язки) або утриматися від них (пасивні 

обов‟язки);  

2) реагувати на законні вимоги правомочної сторони (наприклад, обов‟язок 

виконувати умови договору);  

3) нести юридичну відповідальність (зазнати позбавлення прав особистого, 

майнового чи організаційного характеру) у разі відмови від виконання юридичних 

обов‟язків або несумлінного їх виконання, якщо суперечить вимогам правової норми
1
.  

Як видно з наведених точок зору два структурних елементи юридичного 

обов‟язку (здійснювати певні дії; утримуватись від здійснення дій, що суперечать 

інтересам інших) або їх поєднання в одному структурному елементі (здійснювати 

певні дії або утримуватись від них) не викликає заперечення в жодної зі сторін. 

Єдине, на що потрібно звернути увагу – це, те, що коли мова йде про здійснення 

певних дій, суб‟єкт їх реалізації буде персоніфікованим, а при утриманні від 

здійснення певних дій – неперсоніфікованим. Тому, з урахуванням вище зазначеного 

застереження, виділімо такий структурний елемент юридичного обов‟язку як: 

здійснювати певні діяння (активні обов‟язки або пасивні обов‟язки).  

В подальшому, щоб дійти консенсусу в різних підходах до структури 

юридичного обов‟язку мабуть слід глибше зрозуміти, що об‟єднує авторів названих 

підходів. Останнє повинно стати тією основою, на якій можна будувати подальший 

хід міркувань. 

Такою точкою дотику є одностайне підтримання тези про те, що як зазначає 

С.С. Алексєєв «суб‟єктивне право і юридичний обов‟язок – такі протилежності, які 

поза єдністю (правовідношення) існувати як соціальні і юридичні явища не можуть»
2
 і 

будь-якому суб‟єктивному праву обов‟язково повинен кореспондувати юридичний 

обов‟язок.  

Таким чином, логічно буде розглянути у загальному вигляді зміст будь-якого 

суб‟єктивного права. Як зазначав академік В.В. Копєйчиков його можна звести до 

того, що суб‟єктивне право надає уповноваженому суб‟єкту такі можливості: 

а) поводити себе відповідним чином (право на свої дії); б) вимагати відповідної 

поведінки від інших суб‟єктів (право на чужі дії); в) звертатися до держави за 

захистом свого юридичного права
3
. 

Отже, суб‟єктивному праву «поводити себе відповідним чином (право на свої 

дії)» протистоїть юридичний обов‟язок «здійснювати певні діяння (активні або 

пасивні обов‟язки)». В межах даного юридичного обов‟язку нами розглядається і 

юридичний обов‟язок «не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на 

яке той має право» – який є фактично одним з багатьох пасивним обов‟язків. 

Суб‟єктивному праву «вимагати відповідної поведінки від інших суб‟єктів 

(право на чужі дії)» протистоїть юридичний обов‟язок «реагувати на законні вимоги 
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правомочної сторони». Цей структурний елемент юридичного обов‟язку за змістом 

включає в себе і такий елемент як «вимагати здійснення або нездійснення тих чи 

інших дій від інших суб‟єктів» бо, в більшості випадків, реагуванню повинна 

передувати вимога про необхідність такого реагування. 

Що ж стосується третьої складової структури юридичного обов‟язку то тут, як і в 

першому випадку, думки науковців збігаються і суб‟єктивному праву «звертатися до 

держави за захистом свого юридичного права» протистоїть юридичний обов‟язок – 

«нести юридичну відповідальність у разі відмови від виконання юридичних 

обов‟язків або несумлінного їх виконання, або якщо це суперечить вимогам правової 

норми». 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що структуру юридичного обов‟язку 

складають наступні три елементи: 

1) здійснювати певні діяння (активні або пасивні обов‟язки); 

2) реагувати на законні вимоги правомочної сторони; 

3) нести юридичну відповідальність у разі відмови від виконання юридичних 

обов‟язків або несумлінного їх виконання, або якщо це суперечить вимогам правової 

норми. 

Разом з тим, структурний аналіз «юридичного обов‟язку» в основному розкриває 

форму реалізації даного явища і залишає поза увагою її системний аналіз як 

природно-соціально-правового явища. 

На нашу думку, формування юридичного обов‟язку відбувається за певним 

алгоритмом, елементами якого виступають: а) інтерес, що трансформується в права і 

свободи, які адекватно реалізуються у зв‟язку зі здійсненням обов‟язків; б) суспільна 

необхідність; в) належність; г) відповідальність. На ієрархічній підпорядкованості 

зазначених елементів акцентувала увагу Р. Р. Карімова: інтерес, який продукує 

обов‟язок як внутрішньо особистісний стан самозобов‟язання і юридичний обов‟язок 

як правове явище. Інтерес потребує адекватних засобів реалізації, тобто це такий стан 

даних засобів, коли будь-якому обов‟язку мають відповідати адекватні йому з точки 

зору цінностей, міри і об‟єму права і свободи. Це, в свою чергу, породжує належність 

як внутрішню готовність індивіда до реалізації обов‟язків. Належність може 

продукуватись суспільною необхідністю, що представляє собою історичну, 

соціокультурну і ситуативну реальність для правового оформлення якої переважно 

необхідна легітимна влада в зв‟язку з тим, що вона не може бути переведена миттєво в 

стан внутрішнього зобов‟язання, так як дуже часто іде в розріз з інтересами суб‟єктів 

права. Інтерес, спорідненість прав і свобод та обов‟язків, належність, суспільна 

необхідність, виступаючи в такій системній взаємодії, породжують відповідальність 

як підсумковий компонент юридичного обов‟язку. 
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Наталія Пархоменко 

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАКОННІСТЬ: 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ 

 

Ідеї справедливості, гуманізму, невідворотності, законності, винуватості 

індивідуалізації формувалися в процесі розвитку суспільства, держави і права. Вони 

утворювались в результаті еволюції наукових поглядів, а потім поступово знаходили 

свій вираз в тих чи інших формах у діючому законодавстві
1
, обумовлені сучасним 

рівнем правової культури та розвитку суспільства та знаходяться у складній взаємодії 

з принципами права. Тобто, принципи юридичної відповідальності не можуть бути 

лише науковою ідеєю, вони повинні бути в тій чи іншій формі закріплені у чинному 

законодавстві. Наукові ідеї, перш ніж бути закріпленими у законодавстві, 

формулюються у вигляді суджень у правосвідомості законодавця, у правосвідомості 

вчених, але це сфера правової ідеології, яка не володіє рисами, характерними для 

принципів юридичної відповідальності. 

У принципах юридичної відповідальності виражається її сутність, засади та 

взірці для формування законодавчої та правозастосовної практики. 

Сучасний незадовільний стан правопорядку, режиму законності, правової 

культури та правової свідомості в українському суспільстві потребує удосконалення 

існуючих теоретико-методологічних засад юридичної відповідальності з метою 

підвищення ефективності її застосування. Мета юридичної відповідальності 

характеризує її призначення та є проявом загальних цілей права; обумовлює існування 

регулятивної та охоронної функцій права; є засобом ефективного функціонування 

механізму правового регулювання; забезпечує важливі гарантії законності; визначає 

зміст функцій відповідальності. Відповідно, основним призначенням інституту 

юридичної відповідальності є: забезпечення прав та свобод суб'єктів шляхом їх 

гарантування, охорони та відновлення; охорона та захист суспільного порядку шляхом 

запобігання правопорушенням та перевиховання правопорушників; захист 

правопорядку та виховання громадян шляхом створення умов для покарання винних 

осіб та їх перевиховання; здійснення правової пропаганди та визначення переваг 

правомірної поведінки; компенсація спричиненої порушенням шкоди та відновлення 

порушених суб'єктивних прав; запобігання скоєнню правопорушень у майбутньому. 

Юридична відповідальність – інститут матеріального права, її принципами є 

справедливість, законність, невідворотність, індивідуалізація, гуманізм та винність 

діяння. Принципи юридичної відповідальності – це положення та ідеї, що мають 

законодавче закріплення та визначають самостійний і реальний характер 

відповідальності як засобу гарантування і охорони об'єктивного і суб'єктивного права 

та суспільного порядку. 

Принципи юридичної відповідальності мають об‟єктивний характер. Зокрема, 

об‟єктивність принципів полягає в їх закріпленості в чинному законодавстві та інших 

джерелах права, обумовленістю розвитком суспільних відносин. 

Проблеми юридичної відповідальності традиційно є предметом наукової дискусії 

як в межах теорії права, так і серед фахівців галузевих юридичних наук. Зокрема, 

окремі аспекти проблеми визначення сутності та змісту принципів юридичної 

відповідальності вже знайшли відображення в працях теоретиків права. 

                                                 
1
 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. д. ю. н, проф. Р.Л. Хачатурова. 2-е изд. 

перераб. И доп. - СПб.: Изд-во «юридический центр Пресс», 2004. – С. 195. 
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Зокрема, в радянський період загальнотеоретичним проблемам юридичної 

відповідальності присвятили свої праці С.С. Алексєєв, М.Г. Александров, Б.Т. 

Базилєв, С.М. Братусь, В.М. Горшеньов, В.М. Кудрявцев, С.М. Кожевніков, О.Е. 

Лейст, М.І. Матузов, А.І. Петелін, І.С. Самощенко, М.С. Строгович, В.О. Тархов, А.С. 

Шабуров, М.Х. Фарукшин та ін. Зазначені науковці в своїх працях торкались 

визначення принципів юридичної відповідальності у контексті вивчення 

загальнотеоретичних засад юридичної відповідальності. 

В пострадянський період різні загальнотеоретичні проблеми юридичної 

відповідальності, в тому числі й визначення змісту принципів юридичної 

відповідальності, досліджувались в роботах О.А. Анферової, М.І. Байтіна, К.В. 

Басіна, В.М. Ведяхина, М.В. Вітрука, О.О. Гогіна, О.В. Гризунової, А.В. Зарицького, 

А.А. Іванова, О.В. Іваненко, С.О. Комарова, С.Л. Кондратьєвої, Д.С. Комарницького, 

В.А. Кислухина, О.Р. Лаврентьєва, Д.А. Липинського, Т.А. Малаш, М.Б. Мироненка, 

А.С. Мордовця, Т.М. Радько, В.М. Романова, Л.П. Самофалова, А.О. Собчак, І.М. 

Сенякина, М.П. Трофимової, Т.Б. Шубіної, М.Д. Шиндяпиної, О.П. Чиркова, 

Р.Л. Хачатурова, Е.В. Черних, Р.Г. Ягутяна та ін.  

З позицій функціонального та системного підходів можна стверджувати, що всі 

види юридичної відповідальності базуються на єдиних принципах, реалізуються в 

регулятивних або охоронних відносинах та здійснюють регулятивну та охоронну 

функції.  

Принципи юридичної відповідальності слід відрізняти від принципів права. В.К. 

Бабаєв, А.М. Колодій визначають принципи права як основні ідеї, засади, що 

відображають сутність права й походять з ідей справедливості та свободи, 

відрізняються універсальністю і загальною значимістю, відповідають об‟єктивній 

необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу
1
. У принципах права 

полягає його демократична та гуманістична традиція, його історична спадковість. 

Принципи – це, передусім, ідеї. Потім принципи перетворюються в норми. Закон 

можна вважати правовим настільки, наскільки він відтворює демократичні правові 

принципи. 

На думку Р.З. Лівшиця, у принципах права синтезується світовий досвід 

розвитку права, досвід цивілізації. Принципи відіграють роль орієнтирів у 

формуванні права та поділяють за декількома критеріями: щодо їх значення для права; 

залежно від безпосереднього чи опосередкованого закріплення; залежно від сфери 

суспільних відносин, на які вони поширюються, та різного характеру суспільних 

закономірностей, що вони відображають
2
.  

А.М. Колодій розрізняє загальносоціальні та юридичні принципи права
3
. Т.І. 

Фулей розмежовує принципи позитивного права як його нормативні засади, що 

визначають сутність і спрямованість правового регулювання, від більш широкого за 

обсягом поняття правових принципів (принципів правосвідомості, правової 

доктрини) – основних, визначальних ідей правової системи. Пропонується така 

класифікація принципів права: 1) загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи 

права, що є придатними до застосування у будь-якій системі права; 2) загальні 

принципи права (для кількох систем права) – однойменні принципи в основних 

національних правових системах світу, яким притаманні певні особливості й 

можливості застосування як у внутрішньому, так і в міжнародному правопорядках. 

                                                 
1
 Общая теория права: Курс лекций. – Н. Новгород, 1993. – С. 128; Колодій А.М. Принципи права України. – К.: 

Юрінком Інтер, 1998. – С. 138. 
2
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – С. 295–299. 

3
 Колодій А. Принципи права. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 130-138. 
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Серед них можна виділити: а) загальні принципи права для кількох національних 

систем; б) загальні принципи права для національних систем та міждержавних 

утворень (наприклад, Європейського Союзу); 3) принципи системи права, серед яких: 

а) принципи міжнародного права; б) принципи внутрішньодержавного права 

(загальноправові)
1
.  

Р. Давид та К. Жоффре-Спинозі виділяють загальні принципи права (як джерела 

права), що можуть бути знайдені як у законі, так і поза законом. У них зосереджується 

розуміння справедливості, характерне для певної епохи
2
.  

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду свідчить, що принципи 

юридичної відповідальності формуються на підставі принципів права. Зокрема, 

загальним принципам права приділяється значна увага у Франції, де вони знайшли 

своє законодавче закріплення в Декларації прав людини і громадянина 1789 року та 

інших конституційних актах. Йдеться про принцип національного суверенітету, 

вираження у законі загальної волі, свободи дій, законності, встановлення в законі 

лише тих покарань, які необхідні тощо. Конституція Іспанії закріплює і гарантує 

дотримання таких принципів, як принцип законності, ієрархії нормативних актів, 

відсутності зворотної сили у нормах, що містять санкції, які не сприяють здійсненню 

особистих прав або обмежують права інших
3
. 

Крім того, загальні принципи права набувають свого розвитку в інших 

принципах, зокрема у принципах юридичної відповідальності.  

Принципи юридичної відповідальності також слід відрізняти і від принципів 

юридичного процесу. Принципи юридичного процесу являють собою основні ідеї, 

вихідні засади його формування, розвитку і функціонування. Принципи, властиві 

юридичному процесу, можна поділити на загальноправові, що належать до 

юридичного процесу, як частини права; загальнопроцесуальні, які властиві саме 

юридичному процесу у всіх його видах; видові, за якими здійснюються окремі види 

юридичного процесу. 

Разом із загальноправовими і загальнопроцесуальними принципами існують 

також принципи, притаманні окремим видам юридичного процесу. Наприклад, 

правотворчий процес здійснюється також за певними принципами. Виділяють дві 

групи принципів правотворчості: загальні (незаперечні основні вимоги, що 

виражають її сутність) і спеціальні. До загальних відносять: гуманізм, тобто 

формування нормативно-правових актів на засадах загальнолюдських цінностей, 

міжнародних стандартів прав людини, створення умов і механізмів їхнього втілення в 

життя суспільства і держави; демократизм, тобто вираження в ньому волі народу, 

безпосередня або через представників участь народу в розробці та прийнятті 

нормативно-правових актів; гласність – відкрите для громадськості, вільне і ділове 

обговорення проектів нормативно-правових актів, інформування про них населення; 

законність – прийняття нормативно-правових актів законним шляхом, відповідно до 

конституційно закріпленого процесу правотворчості; науковість – ефективне 

використання досягнень юридичної та інших наук при упорядкуванні проектів 

нормативних актів; проведення їхньої незалежної наукової експертизи; системність – 

                                                 
1
 Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – К., 2003. – С. 10 –12. 
2
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Международные 

отношения, 1999. – С. 108. 
3
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суворий облік системи права, системи законодавства, узгодження з іншими 

нормативно-правовими актами. 

До спеціальних принципів правотворчості слід віднести: оперативність – не 

зволікання з підготовкою проектів нормативних актів; поєднання динамізму і 

стабільності – створення стабільного нормативного акта і одночасно можливість 

вносити до нього доповнення і зміни; плановість – за функціональним призначенням 

актів і строками їх прийняття; старанність і скрупульозність підготовки нормативних 

актів – відсутність скоростиглих і непродуманих проектів; професіоналізм – 

залучення до розробки нормативних актів кваліфікованих спеціалістів із відповідних 

галузей науки, вчених-юристів і юристів-практиків, які мають необхідні знання і 

досвід; техніко-юридична досконалість – упорядкування нормативно-правових актів з 

урахуванням правил, способів, прийомів юридичної техніки, які є обов'язковими для 

правотворчих органів; урахування місцевого досвіду – особливо в процесі прийняття 

нормативних актів місцевого значення. 

Правореалізаційному процесу притаманні принципи: строковості цього процесу; 

заборони бути суддею у власній справі; можливості судового і позасудового 

оскарження процесуальних актів; здійснення правосуддя тільки судом; незалежності 

суддів та інших посадових осіб; неможливості існування декількох інстанцій з 

дублюючими повноваженнями; безперервності; об'єктивної істини; безпосередності; 

відносності й допустимості доказів; забезпечення права на захист і юридичну 

допомогу; імунітет свідків та ін.
1
 

Повертаючись до аналізу принципів юридичної відповідальності, слід зазначити, 

що в теорії права існують різні класифікації принципів юридичної відповідальності. 

За змістом принципи юридичної відповідальності можна класифікувати на морально-

юридичні (справедливість, гуманізм) та спеціально-юридичні принципи (законність, 

невідворотність, індивідуалізація, виновність діяння). 

Одним із основних принципів юридичної відповідальності є законність. Загалом, 

з позицій теорії права, законність можна розглядати як правову категорію, що має 

складний зміст. Правові категорії – це основні поняття максимального узагальнення, 

посередництвом яких виражається зміст того, що було розкрито при вивченні певних 

об'єктивних закономірностей правової сфери суспільного життя.  

Питання про правові категорії та поняття, якими оперує загальна теорія держави 

і права, в тій чи іншій мірі вже зачіпалося в ряді робіт. Зокрема, серед них можна 

назвати праці С.Л. Явича, Д.А. Керімова, П. О. Недбайла, С.С. Алексєєва, В.О. 

Таненбаума, А.І. Екімова та інших
2
.  

На думку більшості зазначених дослідників, розкрити зміст тієї чи іншої 

правової категорії – означає, перш за все, встановити її співвідношення з іншими 

поняттями і категоріями. А визначити дану категорію – означає виразити її зміст через 

відношення до цих понять і категорій
3
. 

                                                 
1
 Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – Київ: 
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2
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1970. 
3
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Існують категорії права галузевого характеру та категорії, які можна назвати 

основними, якими оперує загальна теорія держави і права.  

Законність – явище складне за змістом та сутністю, може розглядатися як 

загально правова категорія. Законність розглядають як принцип формування правової 

держави, як способ управління суспільством, як режим чіткого виконання закону. 

Законність трактують і як сукупність вимог, гарантій, що забезпечують порядок у 

державі. Важливе місце належить і таким категоріям, як «режим законності», «метод 

законності», «стан законності» та ін. 

Передусім спинимося на законності, як режимі чіткого виконання діючого 

закону, бо закон тільки тоді має свою соціальну цінність, якщо він виконується. Звідси 

випливає, що законність – це правовий режим чіткого виконання діючих законів усіма 

суб'єктами права в сфері правотворчості і правореалізації, в інших сферах 

життєдіяльності людей, режим, за якого забезпечуються права і виконуються 

обов'язки людиною, державою і громадянським суспільством.  

Крім того, законність розглядають як найважливіший принцип організації та 

функціонування державного апарату в механізмі держави, що передбачає суворе 

виконання ними законів та підзаконних нормативно-правових актів. Інших джерел 

права у формально-юридичному розумінні та забезпечується державним примусом. 

Таким чином, законність як режим відповідності суспільних відносин діючим 

законам (іншим нормативно-правовим актам), що утворюється в результаті їх 

здійснення суб'єктами права, характеризується правопорядком. 

Принцип законності – це фундамент, на якому повинна базуватися діяльність 

законодавця, правозастосовника та держави в цілому.  

З точки зору шляхів і засобів здійснення державної влади та її впливу на 

суспільні відносини законність виступає як метод державного управління. Змістом 

даного методу є встановлення та охорона існуючих відносин і правопорядку. 

Законність розглядають також в якості одного з принципів правотворчого процесу. 

На думку В.П. Рябцева, сучасна парадигма законності може визначатися як 

система основних детермінант, концептуальних уявлень про неї, політичних поглядів 

та установок, конкретних дій законодавців, правозастосовників та правоохоронних 

органів щодо їх реалізації, взаємодія яких формує її стан (режим законності, стан 

законності)
1
 Основною засадою законності як принципу юридичної відповідальності 

виступає вимога дотримання та виконання норм права. У випадку добровільної форми 

реалізації юридичної відповідальності – це обов‟язок діяти правомірно, у випадку 

примусової форми – обов‟язок терпіти несприятливі наслідки, що витікають із факту 

здійснення правопорушення. 

У кримінальному, цивільному, адміністративному, трудовому законодавстві 

закріплені основні вимоги законності як принципу юридичної відповідальності: 

рівність перед законом; зобов‟язання дотримуватись правових норм; єдність 

законності; не допущення за одне правопорушення двічі притягувати до 

відповідальності; звільнення від відповідальності має відбуватися на законних 

підставах; закон, що погіршує становище суб‟єкта відповідальності, не має зворотної 

сили; закон, який скасовує відповідальність чи іншим чином покращує становище 

суб‟єкта відповідальності, має зворотну силу; вид, межі, міра юридичної 

відповідальності повинні бути встановлені в законі; наявність процесуальних вимог 

                                                 
1
 Законность в Российской Федерации. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2008. – С. 27. 
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застосування відповідальності; можливість оскарження і спростування незаконних дій 

та рішень у процесі покладення відповідальності; можливість недопущення 

зловживань і помилок при застосуванні матеріальних та процесуальних норм. 

Основою законності виступає обов‟язок (вимога) дотримання та виконання приписів 

правових норм. Ефективна реалізація законності як принципу юридичної 

відповідальності сприяє забезпеченню її мети та завдань. 

Крім того, принцип законності забезпечує можливість визнання діяння 

правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене законом саме як 

протиправне; якщо цей закон вступив у законну силу та його зміст є обнародуваним. 

Законність відповідальності виявляється у застосуванні міри відповідальності у 

межах та формах, встановлених законом. 

Таким чином, сутність законності як принципу юридичної відповідальності 

виявляється у можливості притягнення до відповідальності лише винних осіб шляхом 

діяльності компетентних органів держави, у межах визначеного на законодавчому 

рівні порядку та за наявності нормативно закріплених підстав. 

Існує тісний взаємозв‟язок між принципом законності та функціями юридичної 

відповідальності. Принцип законності здійснює вплив на характер, зміст, час дії, межі 

охоронної та регулятивної функцій юридичної відповідальності. Відповідно, виходячи 

з принципу законності, визначаються підстави охоронної функції, об‟єкти та суб‟єкти 

її здійснення; охоронна функція юридичної відповідальності має бути здійснена лише 

в той спосіб, що відповідає критеріям законності; принцип законності визначає 

змістову сторону діяльності суб‟єктів, що її здійснюють. Правові засоби – обов‟язки і 

заборони, за допомогою яких здійснюються функції, мають також відповідати 

принципу законності юридичної відповідальності з точки зору відповідності 

основним засадам захисту прав і свобод, законних інтересів людини і громадянина, 

можливості їх реалізації. 

Ефективність виховної функції юридичної відповідальності також залежить від 

реалізації принципу законності юридичної відповідальності. Зокрема, міра та спосіб 

покарання має відповідати закону, лише в цьому випадку воно буде справедливим. 

Практичне значення дослідження даної проблеми полягає в тому, що від ступеня 

розробки основних категорій і понять права, від рівня і вміння оперувати ними при 

вирішенні фундаментальних завдань юридичної науки, залежить ступінь і характер 

віддачі правових знань. 

Принципи юридичної відповідальності безпосередньо пов‟язані з юридичною 

практикою. Зокрема, норми, в яких закріплюються принципи юридичної 

відповідальності, створюються в ході юридичної практики, з одного боку, з іншого – 

принципи юридичної відповідальності, закріплені в нормах права, впливають на 

процес створення норм про юридичну відповідальність, забезпечують одноманітне та 

правильне застосування норм права про юридичну відповідальність, виступають 

критеріями правомірності правозастосовних актів, а знання системи принципів 

юридичної відповідальності полегшує процес тлумачення права, дозволяє більш 

точно з‟ясувати та роз‟яснити сенс норм про юридичну відповідальність
1
. 

Таким чином, принцип законності юридичної відповідальності сформовано в 

результаті впливу принципів права; реалізація принципу законності здійснюється в 

процесі діяльності законодавчих органів влади під час створення норм права, що 

передбачають юридичну відповідальність; під час діяльності правозастосовників – 

                                                 
1
 Чураков А. Н. Принципы юридической ответственности. / Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2000. – 

С. 7. 
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спеціально уповноважених органів державної влади та безпосередньо суб‟єктів 

юридичної відповідальності. Крім того, реалізація законності як принципу юридичної 

відповідальності визначає напрями дії юридичної відповідальності загалом, 

дотримання принципу законності юридичної відповідальності забезпечує 

підтримання режиму законності в державі, підвищення рівня правової культури 

суб‟єктів юридичної відповідальності та ін. 
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Михайло Марченко 

 

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

 

У процесі глобалізації економічної, соціальної та інших сфер суспільного життя, 

що зумовлює посилення ролі й значення різноманітних наддержавних інститутів і в 

першу чергу транснаціональних корпорацій, актуалізується проблема їхньої, а також 

інших бізнес-організацій, юридичної й соціально-політичної відповідальності 
1
. 

Питання про відповідальність бізнесу – носія економічної влади, так само, як і 

питання про відповідальність держави – носія політичної влади, далеко не нове, а тим 

більше – не тривіальне. Воно виникло разом із самим бізнесом і актуалізувалося в 

процесі розвитку і росту впливу на суспільство останнього, досягнувши максимальної 

гостроти в наш час – у період глобалізації й концентрації капіталу не тільки на 

національному рівні – у межах територій найбільш промислово розвинених країн, але 

також на регіональному й глобальному рівнях. 

Якщо на ранніх стадіях розвитку капіталізму, коли бізнес не виходив за межі 

національних кордонів і коли актуальними були принципи на зразок: «Те, що добре 

для «Дженерал Моторз», добре і для Америки», відповідальність бізнесу 

асоціювалася переважно з національною відповідальністю, то в сучасних умовах, 

коли капіталізм фактично став світовою системою, а бізнес із національного 

перетворився в наднаціональний феномен, що має величезний вплив не тільки на всі 

аспекти суспільного життя, але й практично на всі держави, його відповідальність, 

природно, трансформувалася з національної в транснаціональну, глобальну 

відповідальність. 

На практиці це означає, що, не втрачаючи свого «національного» характеру, 

тобто не звільняючись від відповідальності перед «своїм» національним суспільством 

і «своєю» державою, на території якої зареєстрована і постійно функціонує та чи інша 

транснаціональна корпорація, бізнес несе таку ж відповідальність одночасно й перед 

світовим співтовариством. 

У науковій юридичній і соціологічній літературі останніх років, як правило, не 

ставиться питання про «пріоритет» національної або транснаціональної 

відповідальності бізнесу. Так само не стоїть аналогічне питання про «пріоритет» або 

ж про співвідношення відповідальності бізнесу й відповідальності держави в цілому. 

При цьому дослідники цілком обґрунтовано виходять із того, що якщо в сучасній 

економіці і в суспільстві, як це трапилося у пострадянській Росії, відбуваються 

потрясіння, що призводять до їхнього фактичного колапсу, то відповідальність 

покладається і на бізнес-структури в особі їхніх лідерів, і на державу в особі 

провідних функціонерів. 

У цьому контексті зовсім не випадковими виглядають навколорелігійні заклики 

простих росіян «піддати анафемі» олігархів, які «приватизували» цілі галузі 

колишнього народного господарства СРСР і судити колишнього Президента Росії Б. 

Н. Єльцина, який «благословив» цю «приватизацію» на початку свого правління, і мав 

(за даними його апарату) п'ять закордонних валютних рахунків із загальним капіталом 

у 80 млн. американських доларів
2
. Навіть через більш ніж п'ять років після відходу 

                                                 
1
 Див.: Pearce Fr. "Responsible Corporations" and Regulatory Agencies // The Political Quarterly. 1990. ғ 4. P. 415–

429; Wells С Corporations and Criminal Responsibility. Oxford, 2001. P. 128–142; PaustJ. Human Rights Responsibilities of 

Private Corporations //Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2002. ғ 3. P. 802-825. 
2
 Борис Ельцин – долларовый миллионер?//Аргументы и время. ғ 7.2006.22 июня 



 

 63 

Єльцина від влади 49% громадян Росії «хотіли б притягнути його до 

відповідальності»
1
. 

Перед постановкою по суті риторичного питання про «пріоритет» 

відповідальності бізнесу або держави, національної або транснаціональної 

відповідальності бізнесу в науковій літературі цілком обґрунтовано віддають перевагу 

таким теоретично й практично значущим питанням, які стосуються поняття 

юридичної та соціально-політичної відповідальності бізнесу, її форм і змісту, 

механізму її здійснення тощо.
2
 

Не торкаючись усіх сторін і аспектів юридичної та соціально-політичної 

відповідальності бізнесу, розглянемо лише деякі, як видається, найважливіші з них, 

які формують загальне уявлення про неї. 

При цьому зазначимо, що коли мова йде про юридичну відповідальність бізнесу, 

то під цим збірним поняттям маються на увазі цілком певні, конкретні бізнеси-

структури і їхні провідні функціонери-менеджери, які допустили порушення чинного 

законодавства. У всіх інших випадках, коли говориться про соціально-політичну 

відповідальність бізнесу, то, не виключаючи можливості її настання для окремих 

бізнесів-інститутів, у першу чергу мається на увазі відповідальність усього бізнес-

співтовариства, що діє на рівні окремих країн, регіонів, а також на глобальному рівні. 

Варто зазначити також, що, розглядаючи проблеми юридичної та соціально-

політичної відповідальності бізнесу, її змісту, форм і методів здійснення, важливо 

мати чітке уявлення про вихідні поняття, до яких належить поняття відповідальності 

загалом, а також юридичної й соціально-політичної відповідальності зокрема. 

У вітчизняній та іноземній літературі, як відомо, немає єдиного розуміння ні 

відповідальності взагалі як такої, ні її різних форм або різновидів, якими є, зокрема, 

юридична і соціально-політична відповідальність. 

Відповідальність як така, яку найчастіше узагальнено називають соціальною 

відповідальністю, в одних випадках розглядається як «підзвітність 

(accountability) суб'єкта за свої дії і вчинки»
3
. В інших випадках відповідальність 

асоціюється з моральним обов‟язком, пов'язаним з виконанням тих чи інших 

покладених на окрему особу або групу осіб зобов‟язань
4
. Нарешті, інколи поняття 

відповідальності трактують як здатність суб'єкта передбачати результат своїх дій, як 

почуття службового або іншого обов‟язку й усвідомлення своєї відповідальності. 

У науковій літературі були зроблені неодноразові намагання визначити загальне 

поняття відповідальності, придатне для будь-якого випадку й суб'єкта, незалежно від 

того, чи є останній фізичною або юридичною особою, державною органом або 

бізнесом-структурою. Відповідальність при цьому являє собою «таку специфічну 

властивість суспільного відношення, яка проявляється в діяльності людини й 

виражається в усвідомленні або можливості усвідомлення нею соціально значущих 

наслідків того чи іншого вчинку»
5
. Або ж її визначали як «зв'язок між двома 

суб'єктами, при якій одна сторона (суб'єкт відповідальності), який володіє свободою 

волі й вибору, зобов'язується в силу свого статусу поводитися відповідно до 

очікуваної моделі, а інша сторона (інстанція відповідальності) контролює, оцінює таке 

                                                 
1
 Время новостей. 2006. 1 февр. 

2
 Див.: Лейст О. Э. Виды юридической ответственности // Общая теория государства и права. Академический курс. 

В 3 т. / Под ред. М. Н. Марченко. Т. 3. М, 2001;Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы 

общества. Ч. 9. Юридическая ответственность в правовой системе общества. Ярославль, 2004; ЛипинскийД. А. 

Проблемы юридической ответственности. СПб., 2004; и др. 
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поводження й (або) його результати, а у випадку негативної оцінки й наявності 

провини вправі певним чином реагувати»
1
. 

Поряд зі згаданими мали місце й інші спроби дати визначення загального 

поняття відповідальності і сформувати прийнятне для всіх загальне уявлення про 

нього. Однак на цьому шляху майже щоразу виникали ті самі труднощі, пов'язані, 

зокрема, зі здавна сформованим у вітчизняній науці своєрідним теоретичним 

штампом – уявленням про категорію і явище відповідальності взагалі і юридичної 

відповідальності зокрема, відповідно до якого вони розглядаються не тільки в 

традиційно прийнятому й утвердженому значенні «відповідальності» як негативного 

наслідку за порушення тих чи інших правил поведінки, різних соціальних норм, але й 

в інших значеннях. 

Зокрема, поряд з поняттям відповідальності як обов'язку суб'єкта, який порушив 

ту чи іншу соціальну норму, перетерпіти відповідні позбавлення, названого 

негативною відповідальністю, часто вводять поняття позитивної відповідальності «як 

повинності, обов'язку суб'єкта діяти відповідно до вимог соціальних норм»
2
 . 

Не розглядаючи всі плюси й мінуси цього підходу, все ж звернемо увагу на те, 

що окрім термінологічної плутанини, яка виникає внаслідок позначення одним і тим 

же терміном «відповідальність» настільки різних явищ, як повинність, обов'язок і 

відповідальність
3
, допускається також неправомірне ототожнення відповідальності в її 

«позитивному» значенні з правомірністю поведінки. Крім того, при такому 

«роздвоєному» підході виникають суттєві перешкоди, на шляху до вироблення 

загального поняття відповідальності, а на його основі – поняття юридичної і 

соціально-політичної відповідальності бізнесу. 

Таким чином, щодо юридичної та соціально-політичної відповідальності бізнесу, 

беручи до уваги, з одного боку, існування численних, часом суперечливих визначень 

відповідальності, а з іншого – наявність труднощів у напрацюванні її загального 

поняття, цілком виправданим видається спиратися лише на усталені її ознак і риси, 

що формують загальне уявлення і структуру «відповідальності» як соціологічної та 

юридичної категорії. 

Серед цих ознак і рис – свого роду структурних елементів «відповідальності» – у 

вітчизняній науковій літературі цілком обґрунтовано виокремлюють такі, як: 

а) свобода вибору суб'єктом того чи іншого варіанту поведінки; б) встановлення 

моделі очікуваної або належної поведінки; в) наявність причинно-наслідкових зв'язків 

між тією чи іншою поведінкою суб'єкта та її наслідками; г) оцінювальний характер і 

контроль за його поведінкою; д) можливість настання негативних наслідків для 

суб'єкта, який не відповідає вимогам належного поводження
4
 . 

У перекладі з академічної мови на практичну щодо юридичної і соціально-

політичної відповідальності бізнесу варто відзначити, що вона настає, так само як і 

відповідальність будь-яких інших суб'єктів правових і не правових зв'язків, тільки за 

наявності у сукупності всіх названих вище ознак, які, проте, не вичерпують усього 

їхнього переліку. Принципово важливо також звернути увагу на те, що будь-який вид 

відповідальності бізнес-структур, так само, як і інших інститутів чи осіб, настає не 

                                                 
1
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інакше, як при порушенні ними тих чи інших правових, моральних, релігійних і 

інших норм, що існують у суспільстві. Саме цим, крім усього іншого, 

відповідальність як явище й категорія відрізняється від повинності, обов'язку та 

інших схожих на неї, але не ідентичних явищ та понять, що їх відображають. 

У науковій літературі у зв'язку з цим правильно вказують на те, що «норми 

звичаїв, релігії, моралі, права та інших соціальних правил вимагають від особи 

відповідальної поведінки у соціальному середовищі шляхом формування уявлення 

про належне і необхідності дотримання цього стандарту в повсякденній дійсності. 

Вони ж становлять нормативний ґрунт для покарання порушників правил суспільної 

поведінки шляхом формулювання санкцій за вчинення проступків»
1
.  

Це твердження повною мірою стосується не тільки окремих осіб або їхніх груп, 

але й створених ними інститутів, в тому числі і бізнес-організацій. Юридична 

відповідальність останніх настає у разі порушення ними правових норм, що діють у 

суспільстві. 

Саме правопорушення є підставою, відповідно до сформованої теорії й існуючої 

практики, для виникнення юридичної відповідальності. Що ж стосується соціально-

політичної чи іншої відповідальності бізнесу, то підставою для її виникнення є пряме 

порушення або ж ігнорування, а також зневажливе ставлення національних і 

транснаціональних бізнесів-організацій до діючих у суспільстві норм моралі, 

моральності, корпоративних норм неюридичного характеру чи до інших правил 

поведінки. 

Повністю «вписуючись» у рамки сформованого уявлення про юридичну 

відповідальність та її основні ознаки, юридична відповідальність бізнесу має і свої 

особливості. Суть їх полягає, по-перше, у тому, що на відміну від багатьох інших 

суб'єктів, які несуть юридичну відповідальність за ті або інші порушення правових 

норм, бізнес-інститути поряд з відповідними державними органами самі беруть 

активну участь у формуванні правової бази, на основі якої виникає або може 

виникнути їхня юридична відповідальність. При цьому мова йде не тільки про 

корпоративне законодавство, у процесі формування якого, як свідчить практика, 

найчастіше домінує національний бізнес і транснаціональні корпорації
2
 або ж про 

створення ТНК «своїх власних правил гри», значній частині яких надається 

юридичний характер
3
. Мається на увазі широкомасштабна участь бізнесу в 

правотворчому процесі на рівні окремих країн, регіонів, а також на глобальному рівні, 

завдяки якій правовий статус транснаціональних корпорацій – «механізм правового 

регулювання ТНК» – у західній літературі традиційно розглядають як «сукупність 

відповідних, таких, що переплітаються між собою, локальних, національних, 

регіональних і глобальних міжнародно-правових норм» («правових режимів»)
4
 . 

Зрозуміло, що оскільки в наш час, незважаючи на процеси глобалізації та 

регіоналізації, національні держави продовжують відігравати у правотворчій та іншій 

діяльності ключову роль, то бізнес-інститути прагнуть впливати насамперед на їхні 

органи, а разом з цим і на національне законодавство. «Важливо відзначити, – 

зазначається з цього приводу в науковій літературі, – що корпорації безпосередньо 

беруть участь у законодавчому процесі в деяких країнах», таких, наприклад, як 
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Ірландія або ФРН (на рівні одного з її суб'єктів – Баварії), «забезпечуючи законодавчо 

інтереси стратегічного національного розвитку»
1
 . 

По-друге, однією з особливостей юридичної відповідальності бізнесу в його 

транснаціональному варіанті є те, що вона не обмежується тільки національним 

рівнем, як це властиво більшості інших інститутів, а реалізується також у випадку 

порушення відповідного законодавства на регіональному і глобальному – міжнародно-

правовому – рівнях. Різнорівневий характер юридичної відповідальності 

транснаціонального бізнесу зумовлений різнорівневим – національним, регіональним 

і глобальним (інтернаціональним) – характером процесу регулювання його 

діяльності
2
. 

По-третє, відмінна риса юридичної відповідальності бізнесу полягає також у 

тому, що в порівнянні з низкою інших інститутів – юридичних осіб, які є суб'єктами 

цивільно-правових відносин і, відповідно, у випадку порушення норм цивільного або 

комерційного права несуть тільки цивільно-правову відповідальність, за 

законодавством низки держав бізнеси-структури можуть бути суб'єктами не лише 

цивільної, але й кримінально-правової відповідальності. Вказуючи на те, що в системі 

загального англосаксонського права питання про «корпоративну кримінальну 

відповідальність» не тільки ставився, але і вирішувався більш, ніж 150 років тому
3
 , 

дослідники цієї проблематики в той же час констатують, що з розвитком процесу 

глобалізації інтерес до цієї теми помітно підсилився і в інших правових сім‟ях, 

зокрема в системі романо-германського права
4
. За останні десятиліття питання про 

кримінальну відповідальність корпорацій неодноразово поставало у правових 

системах Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та інших країн
5
. Певний інтерес до 

«корпоративної кримінальної відповідальності» неодноразово проявлявся і на 

регіональному рівні, зокрема на рівні Європейського Союзу. Оскільки керівні органи 

Європейського Союзу не уповноважені застосовувати заходи кримінально-правового 

впливу на транснаціональні корпорації, і обмежуються лише адміністративно-

правовими, цивільно-правовими й фінансовими санкціями, то ще в 1988 році Рада 

Європи рекомендувала державам – членам Європейського Союзу заповнити цю 

«прогалину» (Recommendation No. R. (88) 18). Кримінальну відповідальність бізнес-

інститутів було рекомендувано розглядати, з одного боку, як «додатковий» захід до 

будь-якої «індивідуальної менеджерської відповідальності», а з іншого – не 

рекомендувалося пред'являти «кримінальне обвинувачення» ТНК у скоєному «в 

межах її відповідальності» злочині, якщо «її менеджмент не тільки не був учасником 

цього протиправного діяння, але й вживав усіх необхідних заходів для його 

запобігання»
6
 . 

По-четверте, однією з особливостей юридичної і насамперед кримінально-

правової відповідальності бізнесу є те, що її застосування обмежується відносно 

вузькими рамками діючого в різних країнах законодавства й лише певними сферами 

суспільного та державного життя. Аналіз корпоративного та кримінального 

законодавства різних країн, а також практики його застосування недвозначно 
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свідчить, що такими сферами, а точніше, природними та іншими об'єктами, які 

перебувають під охороною кримінального закону від неправомірних діянь бізнесу, є 

насамперед навколишнє середовище, безпека виробництва, особливо в металургійній, 

хімічній промисловості тощо.
1
 Особливу увагу законодавство різних країн приділяє 

боротьбі з корупцією, пов'язаною з діяльністю національного і транснаціонального 

бізнесу. Європейська конвенція по боротьбі з корупцією містить наполегливі 

рекомендації державам – членам Європейського Союзу «вжити таких законодавчих та 

інших заходів, які могли б гарантувати притягнення до кримінальної 

відповідальності» всіх юридичних осіб, винних у корупційних та інших подібних 

діяннях
2
. Аналогічна рекомендація міститься також у Європейській конвенції про 

захист навколишнього середовища за допомогою кримінального права. У статті 9 

цього документа йде мова про необхідність вжиття державами – членами 

Європейського Союзу всіх необхідних заходів для застосування «кримінальних або 

адміністративних санкцій, а також інших заходів» до бізнес-інститутів та інших 

юридичних осіб, які вчинили дії, спрямовані на руйнування навколишнього 

середовища
3
 . 

По-п'яте, відмінною рисою юридичної відповідальності бізнесу, що стосується, 

однак, не стільки її змісту, скільки застосування, є прагнення значної частини 

суспільства, а також помітна останнім часом тенденція, до посилення і розширення 

сфери юридичної відповідальності різних бізнес-структур. Подібне прагнення і 

тенденція зумовлені, з одного боку, посиленням ролі бізнес-організацій в умовах 

глобалізації у всіх сферах суспільного життя, а з іншого – різким почастішанням за 

останні десятиліття випадків виходу національного й транснаціонального бізнесу за 

межі норм моралі та чинного законодавства. Вимоги про посилення юридичної 

відповідальності бізнесу лунають у багатьох іноземних державах, з тією лише 

різницею, що якщо в одних, наприклад, у Японії, вони стосуються посилення 

юридичної відповідальності бізнес-структур як такої, то в інших країнах, зокрема в 

Англії, вони обмежуються вимогою розширення і посилення кримінально-правової 

відповідальності бізнесу
4
 . 

Поряд із названими особливостями юридичної відповідальності бізнесу в 

західній науковій літературі, присвяченій аналізу цієї проблематики, згадуються й 

інші її особливості. Зокрема, автори акцентують увагу на тому, що юридична 

відповідальність найчастіше перебуває в нерозривному зв'язку з іншими видами 

(формами, різновидами) відповідальності, у тому числі і з соціально-політичною 

відповідальністю бізнесу. Основна причина такого «збігу» полягає в тому, що ті ж 

відносини, які виникають в процесі функціонування бізнес-структур між ними та 

іншими суб'єктами, нерідко опосередковуются не тільки нормами права, але й 

нормами моралі, а також політичними, релігійними (особливо в мусульманських 

країнах) та іншими соціальними нормами. Цілком природно, що в таких випадках 

порушення норм права, що тягне за собою юридичну відповідальність бізнес-

структури, є одночасно і порушенням інших соціальних норм, яке призводить до 

виникнення відповідного виду відповідальності. 

Що ж до проблеми соціально-політичної відповідальності бізнесу, яку в західних 

наукових джерелах найчастіше розглядають окремо як соціальну та політичну 

                                                 
1
 Pearce Fr. "Responsible Corporations" and Regulatory Agencies // The Political Quarterly. – 1990. – ғ 4. – P. 425. 

2
  Council of Europe. "Criminal Law Convention on Corruption". Strasbourg, 1999.Art. 18. 

3
 Council of Europe. "Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law". Strasbourg, 1998. Art. 

9. 
4
 Wells С. Corporations: Culture, Risk and Criminal Liability // The Criminal Law Review. – 1993. – ғ 4. – P. 565. 
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відповідальність, варто відзначити, що, незважаючи на певну схожість із юридичною 

відповідальністю, оскільки мова йде саме про відповідальність у її різних формах і 

проявах, соціально-політична відповідальність бізнесу принципово відрізняється від 

його юридичної відповідальності. 

Ці відмінності помітні у багатьох аспектах, але найважливіші з них стосуються 

самого поняття і змісту соціально-політичної відповідальності бізнесу, її характеру, 

природи, підстав виникнення та реалізації, сфер застосування і засобів забезпечення 

тощо. 

Називаючи цей вид відповідальності бізнесу в одних випадках «відповідальною 

поведінкою бізнесу», в інших – «добровільною корпоративною ініціативою», а іноді – 

«корпоративною соціальною відповідальністю» або «корпоративною 

громадянськістю», західні дослідники визначають її як «добровільні зобов'язання 

бізнесу здійснювати свою діяльність відповідально»
1
 . У документах ООН соціально-

політична («соціальна») відповідальність бізнесу визначається як такий спосіб 

здійснення компаніями підприємницької діяльності, який «сприяє зростанню 

добробуту суспільства та поліпшенню навколишнього середовища». Не важко 

помітити, що на відміну від юридичної відповідальності, соціально-політична 

відповідальність бізнесу в цих, а також у низці інших аналогічних визначень 

трактується як добровільна акція, як певний «соціальний контракт»
2
 . 

Твердження про «добровільність» соціально-політичної відповідальності бізнесу 

має певні підстави, оскільки, на відміну від юридичної відповідальності, яку визначає 

і встановлює державна влада, соціально-політична відповідальність виникає та 

реалізується на підставі інших, не підкріплених державним примусом, соціальних 

принципів і норм. У цьому сенсі – у сенсі відсутності в соціально-політичної 

відповідальності бізнесу державно-примусового характеру та правової основи – її 

можна трактувати як добровільну акцію. Однак разом з тим варто відзначити, що ця 

«добровільність» має досить відносний характер. Справа в тому, що ця 

«добровільність» виявляється під дією такою, іноді не менш впливовою за державний 

примус силою, як тиск концентрованої суспільної думки, засобів масової інформації, 

як турбота про свою власну репутацію
3
, престиж перед суспільством і власними 

партнерами, як, нарешті, турбота про власний достаток, перспективи свого існування і 

отримання прибутку. 

Крім вимушеної «добровільності» та «власної ініціативи» сприйняття 

транснаціональним і національним бізнесом соціально-політичної відповідальності, 

цей феномен має також суттєву моральну основу, яка багато в чому зумовлює 

«добровільність» несення ТНК і національним бізнесом цього виду відповідальності. 

Мова при цьому, зрозуміло, не йде про якийсь вроджений, іманентний самій природі 

бізнесу «моралізм» або гуманізм. Щодо цього не повинно бути ніяких ілюзій. Головна 

й первинна мета будь-якого бізнес-об'єднання – не мораль, а прибуток. Під 

моральною основою соціально-політичної відповідальності бізнесу розуміють 

сукупність усіх етичних принципів та норм, які існують у суспільстві і які дозволяють 

бізнес-структурам не лише виникати, але й, використовуючи належні суспільству 

соціальні, матеріальні та інші ресурси, успішно функціонувати і розвиватися. 

Порушення або ігнорування цих принципів та норм, так само, як і норм політичної та 

                                                 
1
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2005. – ғ 1. –  P. 17. 
2
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3
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інших сфер суспільного життя, у які внаслідок процесів глобалізації та регіоналізації 

дедалі більше «інтегрується» бізнес, спричиняє настання й відповідних форм або 

різновидів відповідальності. Остання проявляється у різноманітних формах 

суспільного осуду, вимоги обмежити ту чи іншу сферу діяльності бізнес-організацій, 

яка завдає шкоди суспільству, висвітлення діяльності бізнес-співтовариства в 

невигідному для нього контексті. 

У зв‟язку з посиленням процесів глобалізації і регіоналізації та дедалі більшого 

домінування транснаціонального й національного бізнесу в системі різноманітних 

суспільних відносин цілком логічно припустити, що з метою уникнення соціального 

дисбалансу та однобічного («чисто ринкового») розвитку, а внаслідок цього і 

неминучої деградації суспільства, одночасно потрібно розширювати і підсилювати 

юридичну та соціально-політичну відповідальність бізнесу. Зрозуміло, що сфера її 

застосування з огляду на глобальні масштаби діяльності транснаціонального бізнесу 

не може обмежуватися лише рамками внутрішнього життя і діяльності самих бізнес-

організацій та поширюватися тільки на їхніх акціонерів та обслуговуючий персонал, 

як це іноді пропонують для підтримки «демократичного» іміджу бізнес-структур 

деякі автори
1
. Соціально-політична відповідальність бізнесу повинна поширюватися 

не тільки на трудові відносини, охорону прав споживачів, забезпечення інтересів 

працівників та акціонерів корпорацій, але й на всі інші сфери життя суспільства і 

держави
2
. 

В перспективі з метою посилення ролі й значення бізнесу в його «природному» 

середовищі – у галузі економіки (оскільки мова йде про ринкову економіку) – з одного 

боку, а з іншого – з метою підвищення його відповідальності перед суспільством 

видається досить доцільно максимально наблизити, а в деяких випадках і поєднати 

соціально-політичну відповідальність бізнесу з його юридичною відповідальністю.  

 

                                                 
1
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ  

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ РОСІЇ  

 
Необхідність вивчення порушеного в цій статті проблемного питання 

пояснюється наростанням світових процесів глобалізації
1
, які справляють вплив на 

правове життя російського суспільства. У реальному правовому вимірі світу, що 

розглядається в різних його аспектах і вимірах, визначене місце займає дослідження 

актуальних проблем правознавства шляхом застосування в його методології 

міждисциплінарного бачення. Усвідомлюючи, що така гіпотеза потребує більш 

детального і глибокого обґрунтування та розгляду, дозволимо собі, проте, обмежитися 

визначенням її рамок у вигляді кримінально-правової і цивільно-правової 

відповідальності, як найпоширенішої в правовій системі Росії, вираженням свого 

ставлення до досліджуваної проблематики через середовище відмінного, яким в 

даному випадку виступають ці види відповідальності. 

Згідно із загальною теорією юридичної відповідальності нормативне уявлення 

про неї як про різновид соціальної відповідальності засноване на двох моментах: 

підставою відповідальності є дійсне або уявлюване правопорушення, і всі види 

відповідальності реалізуються на основі нормативних конструкцій, в яких 

поєднуються норми матеріального та процесуального права. По суті правильне 

визначення має лише одну ваду: воно не завжди підтверджується практикою. Така 

ситуація зумовлена тим, що по-перше, у сучасних умовах при збереженні цих 

юридичних підстав значна увага приділяється процедурно-процесуальній 

регламентації деяких сфер здійснення державної діяльності, позаяк процесуальні 

норми несуть на собі основне навантаження нормативного способу зміцнення режиму 

законності
2
. По-друге, в методологічному плані основною проблемою 

відповідальності правового характеру є забезпечення законності, попередження й 

припинення правопорушень, максимально можливе усунення шкоди, заподіюваної 

ними суспільству і правопорядку. Але понятійний апарат теорії права не повністю 

розрізняє рівні поняття «процесуальні норми й відносини». Тому що саме поняття 

процесу за традицією нерідко пов'язують з діяльністю суду.  

В силу цих причин незвичним термінологічним нововведенням стає визначення 

кримінально-виконавчого права як кримінально-процесуального, такого, що перебуває 

з ним в одній площині. Певні труднощі пов'язані також з динамічністю самого поняття 

«процесуальні норми», оскільки деякі правовстановлюючі норми в процесі правового 

регулювання виконують функції матеріальних норм
3
.  

Урахування висновків наук цивільного і кримінального права при виробленні 

загального поняття юридичної відповідальності в цілому правильна. Однак 

досліджувані загальною теорією права і галузевими юридичними науками питання, 

які стосуються теми юридичної відповідальності, висувають два основні завдання. 

По-перше, суспільство і громадянин повинні бути впевнені, що правопорушення 

припиняються за допомогою відповідних їм засобів державного примусу, що права та 
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охоронювані законом інтереси захищені від протиправних посягань. І, по-друге, 

боротьба з правопорушеннями проводиться строго на основі закону, який забезпечує 

недоторканність, права і свободи громадянина, який не вчинив правопорушення.  

Розв‟язання означених вище завдань почасти залежить від вирішення низки 

методологічних питань
1
. Так, у науковій літературі нерідко зазнає критики некоректне 

використання значення слова «відповідальність», введення поняття «правова 

позитивна відповідальність», під якою розуміють не відповідальність особи, а 

навпаки, правомірну поведінку особи, яка вчинила правопорушення, що фактично 

виправдовує її шляхом посилання на багатозначність слова «відповідальність». 

Натомість пропонують використовувати філософське значення терміну 

«відповідальність», що означає єдність внутрішніх спонукань особи і велінь 

морального обов‟язку перед іншими людьми, суспільством, колективом, форм 

зовнішнього й внутрішнього контролю або співвідношення здатності і можливості 

людини передбачати результати своїх дій, визнавати їх своїми. Розумна заміна даного 

терміну його філософським значенням цілком припустима й може бути навіть 

корисною, особливо при розгляді питання про застосування традиційних норм для 

врегулювання форм відповідальності місцевої влади
2
.  

Крім коректного ставлення до юридичної відповідальності загалом як 

самостійного правового інституту, у юридичній практиці російської держави існує ряд 

недоліків, які можуть бути виправлені. Наприклад, недостатньо чітко визначена 

відповідальність держави за зобов'язаннями у внутрішньому цивільному обороті
3
. 

Така ситуація пояснюється тим, що існує специфіка майнової відповідальності 

держави. За змістом п. 1 ст. 125 Цивільного кодексу РФ існує можливість або 

неможливість застосування до держави зазначених норм. Це означає, що наявні і 

особливість суб'єкта, і закон, які належать до сфери публічно-владних відносин, що 

дозволяє вести мову про державу як особливого суб'єкта права зі спеціальною 

правоздатністю, визначеною нормами як приватного, так і публічного права.  

Іншою особливістю російського законодавства є те, що держава, будучи 

учасником приватноправових і публічно-правових відносин, потрапляє у суперечливу 

ситуацію. З одного боку, вона повинна дотримуватися публічних інтересів, інтересів 

усього суспільства в цілому, а з іншого – підкоритися нормам цивільного права, які 

відображають інтереси приватної особи в конкретній справі, що часто спричиняє 

конфлікт вказаних інтересів. Подібна проблема виникає тоді, коли держава не в змозі 

виконати належним чином, взяті на себе зобов'язання. Донедавна позови, пред'явлені 

до держави через невиконання договірних або недоговірних (деліктних) зобов'язань, 

розглядалися і рішення за ними виносилися відповідно до норм цивільного права; ці 

проблеми були покладені на судових виконавців. 

Певний інтерес становить і питання про те, яким же чином покладається 

відповідальність держави і суддів за шкоду, заподіяна громадянам при здійсненні 

правосуддя
4
. Теоретично і практично невиконання державою обов'язків перед 

громадянином породжує кризу довіри до влади і прагнення громадян до неправового 

задоволення приватних егоїстичних інтересів. Це вимагає від держави формулювання 

                                                 
1
 Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. –М., 1981; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 

1974; Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М., 1976 и др. 
2
 Гоголев П.В. Традиционное местное управление якутов (ХVII-начало ХХ веков). Издательство Моск-го 

университета. М., 2001. 
3
 Алдошин О.Н. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем гражданском обороте // Журнал 

российского права. – 2001. – ғ1.– С. 15-18. 
4
 Журнал российского права. – 2009. – ғ9. – С. 51-60. 
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послідовної правової політики при вирішенні питання про відповідальність влади та її 

представників.  

Вказані недоліки юридичної теорії, які не усуваються на практиці, характерні не 

тільки для Росії. Вони властиві низці іноземних держав, зокрема у країнах 

англосаксонської правової сім‟ї повною мірою не реалізований принцип об'єктивної 

відповідальності держави при здійсненні правосуддя, що повинна наставати 

незалежно від провини посадових осіб, які здійснюють цю діяльність. Однією з 

причин тривалого несприйняття в країнах загального права вимоги покласти на 

державну скарбницю обов'язок компенсувати шкоду, заподіяну несправедливим 

притягненням громадян до кримінальної відповідальності, був міф про нібито право 

потерпілого вимагати компенсацію від винної посадової особи. Нині цей міф 

розвінчаний, оскільки одержання в такий спосіб компенсації шкоди ускладнене. До 

того ж держави, що належать до системи загального права, орієнтуються на 

континентальну модель як найбільш справедливу та таку, що збалансовано поєднує 

приватні і публічні інтереси.  

Цивілістичні конструкції принципу відшкодування шкоди, заподіяного при 

здійсненні правосуддя, які не враховують особливого характеру публічно-правового 

делікту і специфіки відповідальності держави за таку шкоду, що повинна наставати 

незалежно від вини особи, яка заподіяла шкоду (органи дізнання, прокуратура, судді), 

створюють перешкоди для реалізації права громадянина, закріпленого статтею 53 

Конституції РФ. Така перешкода неприпустима хоча б тому, що правосуддя є 

публічно-правовою діяльністю. Отже, і відповідальність держави повинна бути 

побудована перш за все на принципах публічного права.  

У сфері цивільно-правової відповідальності, що є однією з форм державного 

примусу, також є своя проблематика. Вона пов'язана з питанням про стягнення судом 

із правопорушника на користь потерпілого майнових санкцій, які перекладають на 

правопорушника невигідні майнові наслідки його поведінки й спрямовані на 

відновлення порушеної майнової сфери потерпілого
1
. В цьому контексті варто 

звернути увагу на такі моменти. Фінансові органи держави виступають у суді від 

імені казни. І казна як матеріальна база майнової відповідальності держави 

зобов'язана відповідати державними боргами. Це випливає зі змісту вимог ст. 1071 

Цивільного кодексу РФ, що стосується глави, яка регулює зобов'язання внаслідок 

заподіяння шкоди. Питання про субсидіарну відповідальність держави за 

зобов'язаннями створених нею осіб вирішується шляхом застосування вимог п. 5. 

ст. 113, п. 2. ст. 295 Цивільного кодексу РФ.  

Усунення вказаних недоліків у сфері юридичної відповідальності цілком 

можливе. Її інституційні особливості полягають у тому, що державний примус, за 

допомогою якого охороняються право й правопорядок, у першу чергу, стосується 

людини, її інтересів, прав і свобод. Якщо він застосовується для захисту 

несправедливого права, поза правом або всупереч праву, проблема соціальної 

взаємодії права й державного примусу стає досить гострою. У той же час 

необґрунтоване і незаконне використання державного примусу призводить до 

обмеження прав і свобод особи. Реальне коло норм і суспільних відносин, які 

утворюють зміст, сферу юридичної відповідальності, сформувалося історично. Власне 

законодавство про відповідальність має суспільне значення лише постільки, поскільки 

воно реалізується. Не даремно багато принципів юридичної відповідальності 

закріплені в сучасних інституціях, у законодавстві, у міжнародних пактах про права. 

                                                 
1
 Гражданское право. В 2-х т. Т.1. учебник. Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е. –М., 1998. –С.431. 
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Констатуючи таким чином протиріччя між юридичною наукою і практичною 

юриспруденцією щодо юридичної відповідальності, варто припустити, що в 

методологічному аспекті потрібно звернути увагу на традицію права з метою 

посилення таких інститутів права, як правосвідомість, правове виховання та правова 

культура для того, щоб мінімізувати правовий вплив за рахунок розширення цих 

«культурних» інститутів. Розуміючи під традицією права наступність знань про 

державу і право, правила поведінки людини, вбачаємо у всьому цьому ефект 

актуалізації і перетворення деяких кримінально-правових норм у норми-зразки 

поведінки. Зміст традиції права охоплює і юридичну техніку, і принципи 

співвідношення права та держави. Тому вона відіграє важливу роль у соціально-

правовій практиці сучасного суспільства і держави, оскільки здатна забезпечити 

еволюцію російської правової системи, її гнучкість, наступність і динамізм. Звертання 

до вітчизняної традиції права дає нам можливість зрозуміти її джерела, закладені в 

ХVIII-ХIХ ст. ст. , які характеризуються раціоналізацією права епохи Петра І, 

кодифікацією Миколи І і судовою реформою 1864 року. Приєднання Росії до західної 

традиції відбувається, на думку Г. Дж. Бермана, на початку ХХ ст. 
1
.
  

Відмінності між вітчизняною і західною традицією права виявляються у 

юридичному тлумаченні і науковому знанні – традиції, яку підтримували автономні 

суди, судді, які уповноважені робити висновки про право і здійснювати правосуддя.  

Найбільш істотними відмінностями російської традиції права є традиція широкої 

сфери позаправових відносин; традиція маргіналізації ролі закону і законодавця в 

умовах домінування інститутів виконавчої влади; традиція час від часу формувати в 

рамках судової системи автономний суд (в сенсі провідника ідеї самобутньої «влади 

права» – rule of law)
2
.  

Урахування цих особливостей вимагає усунення в правовій системі Росії 

«розколу» конституційності та законності в судочинстві. Необхідне видання законів, 

які б забезпечували розвиток і реалізацію конституційних принципів, у тому числі 

конкретних положень Конституції, які на сьогоднішній день не можуть бути визнані 

самоздійсненними. Необхідно перебороти практику існування «недосконалих прав» 

після видання відповідного закону. 

 

                                                 
1
 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. –М., 1998.  

2
 Уортман Р.С. Властители и судии: развитие правового сознания в императорской России. – М., 2004. – С. 55. 
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Андрій Машков 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ  

ДВОХАСПЕКТНОГО ПОГЛЯДУ НА ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ 

 
Однією із найважливійших проблем сучасної правової науки є формування 

цілісної та практично значущої теорії юридичної відповідальності. Виходячи з того, 

що тлумачення поняття «юридична відповідальність» є дискусійним в юридичній 

науці, неважко зрозуміти, що центральним та вирішальним моментом у формуванні 

такої теорії є визначення саме цього поняття. 

Юридична наука має певні напрацювання у вирішенні питання: «Що розуміти 

під поняттям «юридична відповідальність»?». В ході розвитку юридичної науки з 

цього приводу сформувалось три принципово різних підходи до її трактування, а 

саме: 1) ретроспективний, 2) проспективний
1
 (позитивний) та 3) двохаспектний. 

Якщо провести навіть поверхневий аналіз достатньо значного обсягу спеціальної 

та теоретичної літератури, яка присвячена юридичній відповідальності, можна дійти 

висновку, що найбільш поширеним поглядом на юридичну відповідальність є 

ретроспективний підхід
2
. 

Між окремими прихильниками ретроспективного підходу до розуміння 

юридичної відповідальності є певні розбіжності. Одні автори зводять її до обов‟язку 

особи, яка здійснила правопорушення, зазнати несприятливих наслідків
3
, другі – до 

санкції чи її реалізації
4
, треті – до виконання порушеного зобов‟язання під впливом 

державного примусу
5
. Ті, хто розглядає юридичну відповідальність у межах 

ретроспективного підходу, в процедурному ключі, як правило, визначають її як 

застосування до особи, яка вчинила правопорушення, примусових заходів, 

передбачених санкцією порушеної норми, у встановленому процесуальному порядку
6
. 

Вже із наведеного у цьому абзаці можна побачити, що ретроспективний підхід 

обертається навколо двох моментів: 1) правопорушення та 2) несприятливих 

наслідків, які настають для правопорушника. 

Зміст та місце ретроспективного погляду на юридичну відповідальність у 

системі пострадянського юридичного знання (в тому числі в український правовій 

науці), скоріш за все, обумовлені, з одного боку, пануванням вузького розуміння права 

у сучасній вітчизняній правосвідомості, правовій традиції та практиці
7
, а з іншого – 

впливом доктрини кримінального права на процес формування юридичної науки в 

                                                 
1
 Від латинського prospectus – вид, огляд. Проспективний, тобто спрямований у майбутнє (Большой толковый 

словарь русского языка /гл. ред. С.А.Кузнецов. – СПб.,1998). 
2
 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. – М., 1974. – С. 317. 

3
 Наприклад див.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – М., 1955. – С.17; 

Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – СПб., 2006. – С.829; Черданцев А.Ф. Теория 

государства и права. – М., 2000. – С.316 та інші. 
4
 Наприклад, див.: Смирнов В.Т. Гражданская ответственность государственных предприятий за причинение 

ущерба или смерти работникам. – М., 1957. – С.4; Фаракушин М.Х. Ответственность по советскому 

законодательству. – М., 1971. – С.54; Лейст О.Э. Санкции в советском праве. – М., 1962. – С.85 та інші. 
5
 Наприклад, див.: Сыроватская Л.А. Ответственность по советскому трудовому праву. – М., 1974. – С.21-22; 

Братусь С.Н. Юридическая ответственость и законность. – М., 1976. – С.4 та інші. 
6
 Марченко М.Н. Теория права. – М., 1998. – Т. 2. – С.592. 

7
 Важко заперечувати те, що вольовий припис суверена чи нормативний припис держави, якщо він з‟являвся, то 

навряд чи він видавався з огляду на добровільне його виконання. 
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цілому, її окремих галузей (включаючи загальноюридичну теорію) та інститутів
1
. Не 

випадково видатний вчений-цивіліст Г. Матвєєв, розглядаючи питання про склад 

цивільного правопорушення, у своїй праці «Підстави цивільно-правової 

відповідальності» писав, що «наявність складу цивільного (як і будь-якого 

іншого) правопорушення – загальна і, як правило, єдина підстава цивільно-правової (і 

будь-якої іншої) відповідальності»
2
. При цьому «використовуючи дані науки 

радянського кримінального права, нами було запропоновано розташувати головні 

елементи цивільного правопорушення»
3
 способом, аналогічним тому, який прийнятий 

у кримінальному праві, що, зрозуміло, і визначило підхід до самого розуміння 

юридичної відповідальності, механізму її дії тощо. 

Час від часу тлумачення юридичної відповідальності лише як певних негативних 

наслідків, або санкції, або іншим прийнятним для ретроспективного підходу до її 

тлумачення чином, ставилось (і ставиться сьогодні) під сумнів окремими вченими-

юристами. Це обумовлено тим, що ретроспективний підхід до юридичної 

відповідальності сприймається цими вченими як такий, що не є адекватним, як тим 

реаліям, що мають місце у юридичній практиці (в тому числі сучасній), так також і 

тим потребам, які поставали, постають і будуть поставати у майбутньому перед 

вітчизняною юридичною наукою.  

Критичні закиди щодо ретроспективного розуміння юридичної відповідальності 

завжди поширювалися в періоди демократизації суспільно-політичного ладу, 

активізації руху за забезпечення більшого юридичного захисту прав, свобод та 

інтересів окремо взятої особи тощо. Як правило, ці спроби не приводили до якихось 

більш-менш помітних позитивних зрушень у юридичній науці і практиці (насамперед 

юридичній). Однак кожна така спроба породжувала певне відлуння у правознавстві, і 

щоразу критика ретроспективного погляду на юридичну відповідальність, ставала все 

сильнішою та аргументованішою, а також знаходила все більше прихильників. 

Як альтернатива ретроспективному підходу до юридичної відповідальності у 60-і 

роки ХХ сторіччя у нашому правознавстві формується проспективний 

(позитивний) погляд на неї. Так, наприклад, П. Недбайло вважав, що юридична 

відповідальність полягає в «самостійній та ініціативній діяльності в рамках правових 

норм, вона в усіх випадках включає в себе досягнення позитивних цілей, це 

відповідальність за успіх у роботі ... у людини відповідальність настає вже тоді, коли 

вона приступає до виконання своїх обов‟язків, і не тільки тоді, коли вона їх не 

виконує, або почне діяти всупереч їм»
4
. М. Строгович вже в середині 70-х років ХХ 

сторіччя розглядає юридичну відповідальності, як форму конкретизації загального 

                                                 
1
 Оскільки право в межах вузького праворозуміння можна тлумачити, як те, що суверен чи фактично нічим не 

обмежена держава, діючи в першу чергу у власних інтересах, визнають за право, то зрозуміло, що таке право 

досить рідко співпадає з уявленнями про правильність, справедливість широких верств населення. Відповідно 

за таких вихідних умов дуже важко розраховувати на добровільне виконання юридичних приписів їх 

адресатами – васалами, державними підлеглими тощо. А також навряд чи виконання таких приписів може бути 

забезпечено суспільним осудом та/або думкою. Саме тому визначальне місце у правовій системі суспільства, 

яке ґрунтується на крайніх формах вузького розуміння права як наказу суверена (в тому числі держави), який 

підлягає беззаперечному виконанню – набуває примус (і покарання, як одна із форм його суспільного 

прояву) до виконання волі суверена, що, доречі, ставить кримінальне право на особливе місце у правовій 

системі.  
2
 Матвєєв Г.К. Вибране. – К., 2008. – С.20. 

3
 Там само. – С.23. 

4
 Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения правовых норм // Правоведение. – 1971. – ғ 3. – 

С.50-51. 
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(філософського та семантичного
1
) розуміння відповідальності в межах юридичної 

дійсності. Для нього юридична відповідальність – це «поведінка людей, як 

відповідальне відношення людини до своїх юридичних обов‟язків, як 

відповідальність за правильне виконання особою покладених на неї законом 

обов‟язків»
2
; 

С. Алексєєв (на рубежі ХХ-ХХІ сторіччя) вважає, що «юридична 

відповідальність в позитивному аспекті передбачає суворе, досконало ініціативне 

виконання своїх обов‟язків або осмислення особою власного обов‟язку перед 

суспільством, розуміння в світлі цього обов‟язку змісту та значення своїх дій, 

корегування своїх дій з покладеними на неї обов‟язками, які випливають із суспільних 

зв‟язків людини
3
.  

Про позитивну юридичну відповідальність вели мову й інші автори. 

Одночасно поряд з тлумаченням юридичної відповідальності в проспективному 

аспекті з‟являється і циркулює двохаспектний погляд на неї, відповідно до якого 

юридична відповідальність є наслідком порушення відношень позитивної юридичної 

відповідальності. Іншими словами, ретроспективна відповідальність виникає у 

суб‟єкта права у випадках порушення ним проспективної відповідальності, тобто, 

коли він порушив правило поведінки, що міститься у праві. Так, зокрема Р. Хачатуров 

і Р. Ягутян зазначають, що юридична відповідальність, як і всі інші види соціальної 

відповідальності, є двоєдиним явищем. «Позитивна» і «негативна» відповідальність є 

добровільною і примусовою формами реалізації юридичної відповідальності
4
.  

При цьому багато з тих, хто розглядає юридичну відповідальність як 

двохаспектне явище, розуміють її як особливий правовий стан, який передбачає 

наявність обов‟язку, що закріплений у законі, розуміння необхідності його виконання, 

а також можливість виникнення несприятливих наслідків у випадку порушення 

обов‟язку. Наприклад, В. Смирнов вважав, що відповідальність характеризує саме 

певний правовий стан
5
.  

В цьому контексті цікава думка В. Венедиктова, який вважає, що термін «стан» 

характеризує статику явища, а відповідальність є динамічною складовою такого 

правового стану. Тобто, відповідальність включає в себе не тільки еталон поведінки, 

закріплений у нормах права, і санкції за її порушення, а й реалізацію цього еталону в 

фактичній поведінці із застосуванням відповідних заходів заохочення, а також оцінку 

наслідків такої реалізації
6
.  

Вочевидь, проспективний та двохаспектний погляд на юридичну 

відповідальність пов‟язані з певним відходом їх прихильників від чистого вузького 

праворозуміння. Більше того, іноді ці погляди прямо спираються теорії, що належать 

до шкіл широкого розуміння права. 

Ті вчені, які тлумачать юридичну відповідальність в проспективній або 

двохаспектній площині, у своїх характеристиках окремих сторін формування та дії 

механізму юридичної відповідальності, її принципів тощо постійно втрачають зв‟язок 

з юридичною матерію та виходять у сферу морально-етичних суджень. Крім того, 

                                                 
1
Термін використовуються для більш адекватного розуміння позиції з приводу юридичної відповідальності яку 

займає О. Лейст (див. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х тт. – Том 2. Теория права / 

под ред. Марченко М.Н. Ғ М., 1998. Ғ С. 594-602. 
2
 Строгович М.С. Сущность юридической ответственности.//Сов.гос-во и право. – 1979. – ғ5.– С.73. 

3
 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М., 1999. – С.371. 

4
 Хачатуров Р.Л. Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. – Тольятти, 1995. – С.270. 

5
 Смирнов В.Н. – Л., 1972. –  

6
 Венедиктов В.С. – Харьков, 

1996. – С.43. 
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висунувши тезу про те, що юридичну відповідальність слід розуміти у 

проспективному (або двохаспектному) руслі, прихильники цих точок зору при 

розгляді інших (крім поняття) питань, пов‟язаних з юридичною відповідальністю, 

фактично починають зводити її до ретроспективної відповідальності
1
.  

В той же час, незважаючи на недоліки, які притаманні позитивному та 

двохаспектному поглядам на юридичну відповідальності, з абсолютизацією 

правильності та необхідності ретроспективного підходу до розуміння юридичної 

відповідальності навряд чи слід погоджуватись. Особливо це очевидно в контексті 

всього комплексу практичних завдань, які повинна сьогодні забезпечити юридична 

наука і практика
2
.  

Якщо на деякий час залишити осторонь питання про соціально-юридичний 

аспект змісту поняття «юридична відповідальність», і звернутись до формально-

логічних аспектів його визначення, то тут вбачається, що для розуміння та визначення 

цього поняття дуже важливим є питання про те родове поняття, яке слід обрати для 

формулювання його наукової дефініції. В цьому плані досить перспективним виглядає 

використати в якості такого поняття категорію «відносини» (чи «правовідносини»). 

Тут слід мати на увазі, що вчені-юристи по різному ставляться до спроб 

визначення поняття «юридичної відповідальності» через поняття «відношення/сини» 

(«правовідношення/сини»). Палітра тут досить багата: від прямого заперечення такої 

можливості (наприклад, С. Братусь) до намагань розглянути перше поняття через 

друге (наприклад, М. Строгович
3
, Ф.Н. та Ф.Ф. Фаткулліни

4
 та інші). Цікаво, що 

розшарування з цього питання ми знаходимо у першу чергу в межах 

ретроспективного підходу до юридичної відповідальності.  

За найбільш поширеною точкою зору із зазначеного приводу (Я.Брайнін, М. 

Студенікіна та інші) пропонується розглядати юридичну відповідальність, як 

правоохоронне правовідношення. Так, М. Студенікіна однозначно вказує на те, що 

«юридична відповідальність – це правовідношення, в якості юридичного факту 

виникнення якого виступає здійснення правопорушення. Юридичну відповідальність 

неможливо відділити від правопорушення, вона виступає його наслідком»
5
.  

На відміну від наведеної позиції, С. Братусь та деякі інші вчені вважають, що 

«добровільне виконання зобов‟язання юридичною відповідальністю не є, 

відповідальність – не правовідносини (тут і далі виділено мною – А.М.), а атрибут, 

властивість обов'язку на тій стадії його реалізації, коли він не виконується 

добровільно, навіть при бажанні зобов'язаної особи, і тому застосовується державний 

примус»
6
. При цьому він характеризує свою позицію щодо розуміння юридичної 

відповідальності таким чином: «автором (тобто С. Братусем –А.М.) обгрунтовується 

та захищається розуміння юридичної відповідальності, як стану державного (або 

суспільного в межах, встановлених законом) примусу до виконання порушеного 

обов‟язку, як виконання юридичного обов‟язку під впливом державного примусу. 

Юридична відповідальність слідом за деякими іншими правознавцями автором 

тлумачиться як реалізація санкції норми. Головне – це обов‟язок. Юридична 

відповідальність – це той же обов‟язок, але обов‟язок, який примусово виконується, 

                                                 
1
 Наприклад, див.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. – М., 

1998. – С.83-85; Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. – Львов, 1959. – С.27, 44, 52 і т.д.  
2
 В першу чергу тут мається на увазі виховна, профілактична, просвітницька, морально-етична тощо функції 

права, які воно відіграє у процесі свого впливу на суспільство в цілому та окремо взяту особу. 
3
 Строгович М.С. Сущность юридической ответственности//Сов.гос-во и право. – 1979.– ғ5.– С.72-73. 

4
 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права. – Казань, 2003. – С.308. 

5
 Теория государства и права/Под ред. А.С. Пиголкина. – С. 100. 

6
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. – С.102. 
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якщо особа… на яку цей обов‟язок покладений, не виконує його… в праці ставиться 

під сумнів (положення – А.М.), що юридична відповідальність обов‟язково пов‟язана 

з додатковими обтяженнями (обов‟язками) для зобов‟язаної особи»
1
. 

Виходячи з викладеного, можливо погодитись з А. Шабуров, який пише, що 

«Більшість авторів розуміють юридичну відповідальність, як міру державного 

примусу або ототожнюють її з покаранням за правопорушення. Друга група 

дослідників розглядають юридичну відповідальність в межах існуючих правових 

категорій. Вони тлумачать її як охоронне правовідношення, як специфічний 

юридичний обов‟язок, як реалізацію санкції правової норми тощо»
2
. При цьому таку 

згоду не слід розглядати як відмову від поділу поглядів на юридичну відповідальність 

у межах ретроспективного підходу який був наведений на початку цієї статті. 

Для подальшого викладення важливо те, що в межах ретроспективного підходу 

більшістю авторів, як мінімум, не заперечується можливість розгляду юридичної 

відповідальності як правовідношення
3
. Тому є достатньо підстав вважати, що 

загальноправову теорію юридичної відповідальності (яка формуються у межах 

плюралістичного середовища з питань праворозуміння) необхідно розробляти, 

спираючись на тлумачення юридичної відповідальності як правовідношення, а, 

відповідно, з урахуванням положень існуючих концепцій відносин та правовідносин, 

включаючи залучення теоретичних надбань усіх соціальних наук. 

Безперечно, побудова сучасної теорії юридичної відповідальності можлива лише 

на основі аналізу суспільно-економічних та політико-правових реалій, розглянутих 

під юридичним кутом зору. При цьому в даному випадку існує необхідність 

базуючись на методології (в тому числі категоріально-понятійному апараті) та 

досягненнях, в першу чергу, загальної юридичної теорії і в межах останньої
4
.  

В той же час, це потрібно робити з урахуванням принципових відмінностей, які 

існуть у поглядах на державно-правову дійсність в межах різних юридичних шкіл, і 

які випливають з різниці у праворозумінні, що не може не вплинути на теоретичні 

засади формування поглядів на юридичну відповідальність у межах 

ретроспективного, проспективного та/чи двохаспектного підходів до розуміння 

останньої. А саме в цьому компоненті і помиляються прихильники, в першу чергу, 

проспективного та/чи двохаспектного розуміння юридичної відповідальності. Саме це 

і спричиняє те, що вони, як вже підкреслювалось вище, або для обгрунтування своїх 

поглядів «уходять» за межі правознавства, у філософію, соціологію, етику тощо, або 

«скочуються» у лоно розробленої у межах ретроспективного підходу теорії юридичної 

відповідальності, і яка, як це також вже вказувалось вище, сформувалась у сфері 

кримінального права, і яка за своєю природою заперечує існування проспективної (а 

відповідно – і двохаспектної) відповідальності. 

Уявляється, що вирішити дискусію щодо розуміння юридичної відповідальності 

на користь якогось одного із зазначених вище підходів до тлумачення юридичної 

відповідальності або узгодити їх можливо лише за умови побудови загальної (тобто 

таку, яка б була прийнятна для усіх без винятку галузей права) теорію юридичної 

відповідальності. Вважаю, що така теорія можлива на базі тлумачення поняття 

                                                 
1
 Там само. – С.5. 

2
 Теория государства и права/ Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М., 2002. – С.435.  

3
 Може не усі із зазначеної більшості автори відкрито про це кажуть, однак вони, як мінімум, не заперечують, 

що юридична відповідальність є правовідношенням. 
4
 Якщо цього зробити неможливо, то тут є два шляхи (якщо ми не заперечуємо необхідність існування загальної 

юридичної теорії): (1) доопрацювання існуючої загальної юридичної теорії з метою її відповідного 

прилаштування-вдосконалення; (2) заміна існуючої загальної юридичної теорії новою. 
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«юридична відповідальність» через категорію (саме категорію) «правовідношення». 

На таку думку, крім іншого, нас може надихнути та обставина, що фактично 

представники всіх трьох принципово різних поглядів на юридичну відповідальність, 

за деяким виключенням (наприклад, С. Братусь), не виключають можливість розгляду 

юридичної відповідальності через родове поняття «правовідношення».  

Як би ми не тлумачили юридичну відповідальність (в ретроспективному, або в 

проспективному, або в двохаспектному ключі) в ній не важко побачити певну форму 

відносин, точніше правовідносин.  

При аналізі юридичної відповідальності у межах ретроспективного підходу до її 

розуміння, незважаючи на те, що деякі вчені заперечують це, не важко 

пересвідчитись, що всі необхідні складові правовідношення
1
 в наявності:  

суб‟єкти правовідносин – це (а) суб‟єкт/и, що притягає/ють до відповідальності 

та суб‟єкт/и, якого/их притягають до неї, 

об‟єкт правовідносин – те, з приводу чого виникають і здійснюється діяльність 

суб‟єктів правовідносин
2
 – це «примусові заходи, передбачені санкцією порушеної 

норми, (які застосовуються – А.М.) у встановленому процесуальному порядку»
3
; 

зміст правовідносин – суб‟єктивні права, обов‟язки, повноваження зазначених 

вище суб‟єктів
4
 – у кожного з цих суб‟єктів є свій специфічний осяг прав, обов‟язків 

та повноважень, які випливають із характеру їх ролі у правовідношенні. До речі, цей 

обсяг прав, обов‟язків та повноважень кардинально відрізняється від тих прав, 

обов‟язків та повноважень, які мали суб‟єкти у відносинах, які породжують 

необхідність притягнення до юридичної відповідальності.  

У випадку з проспективним та двохаспектним розумінням юридичної 

відповідальності зазначені вище складові правовідношення також наявні, і це неважко 

продемонструвати. 

Однак розгляд юридичної відповідальності як правовідносин у межах 

ретроспективного її розуміння стикається з цілим рядом проблем, які досить складно 

вирішити. Зокрема, якщо згадати, що правоохоронне правовідношення, в якості якого 

власне і намагаються розглядати юридичну відповідальність у межах 

ретроспективного підходу до неї, як правило, у вітчизняній юридичній літературі 

тлумачать у чіткому та прямому зв‟язку з правопорушенням
5
. С.Алексєєв пише з 

цього приводу: «Охоронні правовідносини – це відношення, що проводять охоронну 

функцію права. Вони виникають на основі охоронних юридичних норм; за їх 

допомогою здійснюються міри юридичної відповідальності та захисту суб‟єктивних 

прав. Охоронні правовідносини у соціалістичному суспільстві спрямованні на 

                                                 
1
 Саме це дає змогу деяким вченим-юристам, які захищають ретроспективний погляд на розуміння юридичної 

відповідальності, бачити в останній форму правовідносин (див. вище). 
2
 Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков, 2000 – С.377. 

3
 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х тт. – Том 2. Теория права / под ред. Марченко 

М.Н. Ғ М.,1998. Ғ С.592. 
4
 Викликає сумнів позиція тих авторів (наприклад, О.Скакун), які включають у зміст правовідношення 

відповідальність (Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков, 2000 – С.378), якщо мова не йде про 

потенційний обов‟язок суб‟єкту правовідносин, у випадку порушення свого “основного/их” обов‟язку/ів, 

зазнати певні негативні наслідки. В іншому випадку, якщо навіть поглянути на підставу виникнення 

правовідносин, тобто, на ті юридичні факти, які породжують притягнення до юридичної відповідальності 

(нагадаю: мова йде про юридичну відповідальність у ретроспективному її розумінні), то, вочевидь, вони 

різняться від тих юридичних фактів, які породжують правовідносини, в яких суб‟єкти права виконують 

юридичний припис.  
5
 До речі, такий погляд на розуміння правоохоронних правовідносин сформувалась під впливом поглядів 

Н.Александрова, які останній висказав ще у середені 50-х рр. ХХ сторіччя, тобто це достатньо стала і давня 

позиція. 



 

 80 

витиснення із життя відносин, які є чужинними нашому строю. Вони виникають на 

підставі протиправних дій, відображають відповідну аномалію в процесі правового 

регулювання»
1
.  

Поряд з правоохоронними правовідносинами, як окремий та відносно 

незалежний від них вид правовідношень, з точки зору більшості вчених-юристів, 

зокрема, того ж С. Алексєєва, існують регулятивні правовідношення, тобто 

«відношення, як реалізують регулятивні функції права – статичну та динамічну. 

Складаються вони на основі регулятивних норм, які передбачають загальні та 

конкретні юридичні права та обов‟язки. Регулятивні правовідносини … 

безпосередньо спрямовані на впорядкування, закріплення та розвиток суспільних 

відносин. Вони виникають на основі правомірної поведінки суб‟єктів»
2
.  

Іншими словами, правоохоронне правовідношення ні за своїм змістом, ні за 

своєю спрямованістю тощо не співпадає з регулятивним правовідношенням. Тому, в 

даному випадку, неважко дійти висновку, що правоохоронні та регулятивні 

правовідносини виникають на базі різних норм права: перші – на базі 

правоохоронних, а другі – регулятивних. При цьому особливо слід звернути увагу на 

те, що суб‟єкти цих правовідносин також є різними. 

Правовідношення – це, на думку С. Алексєєва, «індивідуальний суспільний 

зв‟язок, який виникає між особами, який характеризується наявністю суб‟єктивних 

юридичних прав і обов‟язків, що підтримується (гарантується) примусовою силою 

держави»
3
. При цьому «це зв‟язок між особами, який виникає на основі норми 

права»
4
. Одночасно, той же С. Алексєєв вказує, що «юридична норма вирізняється 

єдністю, цілісністю, свого роду неподільністю. Для неї характерна особлива 

структура, тобто, специфічна компоновка змісту норми, зв‟язку і співвідношення її 

елементів»
5
. При цьому «структура (норми – А.М.) являється в жорсткому, 

інваріантному зв’язку її елементів, які в своїй єдності забезпечують державно-

владне регулювання суспільних відносин. Набір елементів логічної норми є таким, що 

дозволяє їй бути "автономним", відносно відокремленим регулятором, який акумулює 

усе те, що необхідно для юридичного опосередкування суспільних відносин. 

Відповідно до цього логічна норма включає до свого складу три основних елемента: 

гіпотезу, диспозицію, санкцію»
6
.  

Якщо все зазначене вірно, тоді «неподільна» юридична норма повинна 

породжувати неподільні правовідносини, які виникають на її базі: правило-

регулятивний припис (диспозиція) та правоохоронний захист цього правила-припису 

(санкція)
7
. Це й зрозуміло, санкція має сенс виключно у контексті існуючої 

диспозиції. Не може бути санкція поза межами диспозиції.  

Тут особливо треба мати на увазі, що зазначена логічна структура юридичної 

норми, про яку йшлося вище, обумовлена самим розумінням права у межах вузького 

(зокрема, нормативного) підходу, який розглядається як найбільш придатний в 

теоретичному та практичному плані
8
 і полягає в тому, що право це – «система 

                                                 
1
 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х тт. – Т.2. – М.,1982. – С.107. 

2
 Там само. – С.106. 

3
 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х тт. – Т.2. – М.,1982. – С. 81. 

4
 Там само. – С. 81. 

5
 Там само. – С. 52. 

6
 Там само. – С. 55-56. 

7
 При цьому у реальності охоронно-захисний момент у правовідносинах, що виникли на базі норми, виникають 

не завжди, а лише у випадку невиконання правила, що міститься у диспозиції.  
8
 Теория государства и права / Под ред. Марченко М.Н. Ғ М.,2002. – С.142. 



 

 81 

загальнообов‟язкових, формально-визначених норм, діючих через суб‟єктивні права 

та обов‟язки та які підтримуються державним примусом».
1
 

Таким чином, погляд на юридичну відповідальність у межах ретроспективного її 

розуміння, як правовідношення, не може органічно увійти у загальну систему 

юридичної теорії (доречі, не тільки загальноюридичної, а й окремогалузевої). Більш 

того, суперечливо виглядає саме розуміння юридичної відповідальності у 

ретроспективному ключі, як певного виду правовідносин, а саме – правоохоронного 

правовідношення.  

Якщо «під правовідношенням … розуміється різновид суспільного відношення, 

яке врегульоване юридичною нормою
2
, учасники якого володіють взаємними 

кореспондуючими правами та обов‟язками та реалізують їх в цілях задоволення своїх 

потреб в особливому порядку, гарантованому і охоронюваному державою в особі її 

органів. Іншими словами, під правовідношенням цього виду розуміється юридична 

норма у дії»
3
, тоді, які права виникають у особи, що притягається до юридичної 

відповідальності (тобто знаходиться в охоронному правовідношенні)?! Максимум, на 

що така особа може претендувати, – прийняття виконаного нею обов‟язку
4
 

відповідним суб‟єктом, який притягає її до відповідальності. А тим більше, які свої 

інтереси (не моральні, релігійні тощо, а юридичні) суб‟єкт, що притягається до 

юридичної відповідальності, реалізує?  

Погляд на юридичну відповідальність, як правоохоронне правовідношення, ще 

більш не стикується з так званим широким розумінням поняття «правовідношення», а 

саме, коли останнє поняття тлумачать як «особливу форму суспільної взаємодії, яка 

об‟єктивно виникає до закону, учасники якої мають взаємні, кореспондуючи права та 

обов‟язки, і реалізують їх у цілях задоволення своїх потреб та інтересів в особливому 

порядку, не забороненому державою»
5
. І хоча таке розуміння правовідносин, на мій 

погляд, не відповідає вузькому праворозумінню, однак воно сьогодні фактично не 

заперечується представниками більшості галузевих юридичних наук, і багатьма 

теоретиками, які стоять на позиціях вузького праворозуміння.  

До сказаного слід додати, що у межах ретроспективного підходу сам суб‟єктний 

склад правовідносин, які виникають у процесі притягнення до юридичної 

відповідальності, може відрізнятись від суб‟єктного складу правовідношення, яке 

порушено певним суб‟єктом, і, відповідно, породжує 

можливість/необхідність/обов‟зок притягнути порушника до юридичної 

відповідальності. Однак, вочевидь, в такому випадку мова може йти тільки про два 

                                                 
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. – Т. 1. – М., 1981. – С.104. Аналогічні визначення ми знаходимо й 

у інших авторів (наприклад, у М.Марченко (Теория государства и права / Под ред. Марченко М.Н. Ғ М.,2002. – 

С.142.) 
2
 Це так зване вузьке розуміння правовідношення. 

3
Общая теория права и государства / Под ред. В.В.Лазарева Ғ М.,2001. – С.225-226. 

4
 Див. вище, а також додам точку зору ще одного вченого-галузевика, який пише: «найбільш близькою до 

істини є розуміння юридичної відповідальності, як особливого роду юридичного обов‟язку. Дана позиція 

однозначно пов‟язує відповідальність з конкретною особою, яка скоїла неправомірне діяння: деліктоздатна 

особа і є та «крапка» соціума, на якій локалізується юридична відповідальність. Разом з тим, відповідальність 

як обов‟язок має визначену специфіку: це обов‟язок особливого роду. Її специфіка полягає в тому, що вона 

являє собою обов‟язок «другого рівня». Вона виникає внаслідок настання конкретного юридичного факту – а 

саме, невиконання або неналежного виконання виною особою покладеного на неї обов‟язку, який може 

випливати або із загального припису норми об‟єктивного права, або бути елементом якогось правовідношення» 

(Коробов А.Е. Юридическая ответственность в сфере общественного труда. Автореф. на соискание степени 

к.ю.н. – СПб, 2009. – С.6). 
5
 Общая теория права и государства / Под ред. В.В.Лазарева Ғ М.,2001. – С.225. 
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окремих самостійних правовідношення: одне з яких ніяк не пов‟язане з юридичною 

відповідальністю, а друге – правоохоронне правовідношення – власне і є нею.  

Однак, юридична норма, як вважають практично всі вчені та юристи-практики, є 

єдиною. Тому повинно існувати щось таке, що робить цю норму єдиною. А якщо 

згадати, що у реальності норма реалізується через правовідношення, то чому не 

припустити (а точніше: не стверджувати), що так звані регулятивне і охоронне 

відношення, які виникають на базі однієї юридичної норми, є єдиним складним 

правовідношенням?! А тут вже один шаг до двохаспектного розуміння юридичної 

відповідальності, мова про яке піде нижче.  

Виходячи із всього сказаного щодо ретроспективного погляду на юридичну 

відповідальність, як правоохоронного правовідношення, можливо дійти висновку, що, 

мабуть, ближче до істини С. Братусь, для якого юридичну відповідальність невірно 

розглядати, як правовідношення. Юридична відповідальність, з його точки зору, 

повинна забезпечити правовідношення, а, відповідно, вони повинні існувати разом 

(одночасно)
1
. Саме тому С. Братусь і пропонує розглядати юридичну відповідальність 

як «атрибут, властивість обов'язку на тій стадії його реалізації, коли він не 

виконується добровільно, навіть при бажанні зобов'язаної особи, і тому 

застосовується державний примус»
2
. 

Однак, якщо юридична відповідальність – не правовідносини, а якийсь «атрибут, 

властивість обов‟язку» тоді вона скоріше за все і є цей обов‟язок, тобто, лише одна із 

складових однієї з складової змісту правовідношення, а, відповідно, вона не має 

самостійного характеру, як в теоретичному, так і в практичному аспекті. Але, в першу 

чергу, практика вказує нам на те, що це не так, і теорія (особливо галузева) не дає 

підстав для таких тверджень.  

Таким чином уявляється, що погляд на юридичну відповідальність виключно в 

ретроспективному ключі є не зовсім вірним, а намагання визначити юридичну 

відповідальність в межах ретроспективного погляду на неї, як різновид 

правовідносини, навряд чи є вдалим.  

Якщо проаналізувати аналогічним чином погляд на юридичну відповідальність, 

як правовідношення, з точки зору чистого проспективного її розуміння, ми також 

знайдемо певні серйозні вади такого підходу.  

По-перше, в такому випадку ми повністю повинні будемо відмовитись від 

загальновизнаного та поширеного у вітчизняному законодавстві, юридичній науці, 

практиці та юридичному середовищі погляду на юридичну відповідальність. А це 

практично є не реальним. Більш того така «реформа» (точніше: революція) поглядів 

на юридичну відповідальність може привести (в першу чергу на практиці) до мало 

прогнозованих негативних наслідків (зокрема, це може привести до підміни 

юридичного знання філософсько-соціологічним). 

По-друге, в самому понятті відповідальність, навіть, на побутовому та 

семантичному рівні у наявності не тільки проспективний момент, а й 

ретроспективний. Фраза: «За свою безвідповідальну поведінку він повинен 

відповісти», тобто, бути притягнутим до відповідальності, не має суто юридичного 

смислу та сфери вживання.  

Крім того, не стикується проспективний погляд на юридичну відповідальність і з 

теорією юридичної норми у контексті пануючих у науці концепцій правовідношень, 

                                                 
1
 Однак в реальності вони одночасно не існують, якщо не ставити знак рівності між потенційною можливістю 

та результатом її реалізації. 
2
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. – С.102. 
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юридичної норми тощо (див. вище). Альтернативних юридичних концепцій (зокрема, 

концепцій правовідношень, правової норми і тощо) представники проспективного 

погляду на юридичну відповідальність не пропонують. Більш того, навіть 

поверхневий погляд на можливість побудуви теоретично несуперечливих концепцій 

правовідношень, юридичної норми, механізму правореалізації тощо, які б при цьому 

базувались на чистому проспективниму погляді на юридичну відповідальність, 

викликає певний скепсис. 

Тому, вважаю за можливе стверджувати, що і проспективний погляд на 

юридичну відповідальність навряд чи є теоретично обгрунтованим та таким, якого 

потребує сучасна юридична теорія і практика. 

Зовсім інша справа – двохаспектний підхід до юридичної відповідальності. Він 

дає можливість сконструювати загальну теорію юридичної відповідальності та 

цілісно уявити юридичну відповідальність, як правовідношення. При цьому це буде 

складне правовідношення. Складне у сенсі складеного, тобто, правовідношення, яке 

може мати у своїй структурі декілька правовідношень, які при необхідності 

доповнюють одне одного. Це комплексне правовідношення, яке виступає в юридичній 

дійсності, як щось єдине, ціле, хоча і таке, що складається з декількох частин. 

Тільки у межах двохаспектного підходу до юридичної відповідальності, як 

уявляється, можливо вирішити ті протиріччя, про які йшлося вище. Це обумовлено 

тим, що двохаспектний підхід є комплексним, таким, що достатньо органічно кооптує 

в себе, як ретроспективну, так і проспективну точку зору на юридичну 

відповідальність. 

Окремо слід зауважити, що у межах двохаспектного підходу до юридичної 

відповідальності як правовідношення, останнє може набути (але не обов‟язково 

набуває) вигляду комплексу правовідносин, в межах якого одне правовідношення (яке 

пов‟язане з проспективною стороною юридичної відповідальності, і яке можливо 

визначити, як регулятивне) змінюється іншим (яке пов‟язане з ретроспективною 

стороною юридичної відповідальності, і яке можливо визначити правоохоронним) за 

наявності певних юридичних фактів. Ці факти – це факти, що пов‟язані з наявністю 

правопорушення з боку відповідного суб‟єкту. Коли суб‟єкт знаходиться у межах 

проспективної відповідальності, тобто дотримується юридичної норми, в такому 

випадку правовідношення не носить характеру складеного в сенсі про який йшлось 

вище. Очевидно, що саме таку ситуацію ми й маємо у реальній правовій сфері, коли 

мова йде про реалізацію юридичної норми в поведінці суб‟єктів права (позитивна 

правова поведінка). 

Якщо на підставі всього сказаного спробувати дати визначення юридичної 

відповідальності як правовідношення, в двохаспектному руслі, це визначення матиме 

такий вигляд: 

– у межах вузького праворозуміння юридична відповідальність – це складне 

правовідношення, яке виникає між суб‟єктами права у процесі реалізації ними норм 

права, і яке, з одного боку, пов‟язане з адекватною реалізацією цими суб‟єктами 

правових приписів, які містяться в юридичній нормі (проспективна відповідальність), 

а з другого – з тими наслідками, які виникають у цих суб‟єктів у зв‟язку з порушенням 

ними згаданих правових приписів (ретроспективна (точніше – негативна 

відповідальність); 
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 – у межах широкого праворозуміння
1
 юридична відповідальність – це 

правовідношення, яке виникає між суб‟єктами права у процесі їхньої самостійної 

діяльності в правовій сфері, і яке забезпечує добровільне узгодження інтересів (прав, 

цілей тощо) окремо взятого суб‟єкта права з інтересами (правами, цілями тощо) інших 

окремо взятих суб‟єктів права, їхніх спільнот та/чи суспільства в цілому 

(проспективна відповідальність), а також зв‟язок, який виникає між соціальними 

суб‟єктами у випадках ігнорування якимсь з них у своїй діяльності інтересів (прав, 

цілій тощо) інших суб‟єктів права, їхніх спільнот, суспільства в цілому, тобто вимог 

проспективної відповідальності, і який пов‟язаний з застосування до такого суб‟єкта 

заходів впливу, які є формами понесення цим суб‟єктом певних негативних наслідків 

своїх неправових діянь (негативна юридична відповідальність). 

При цьому варто особливо підкреслити, що погляд на юридичну 

відповідальність як правовідношення крізь призму двохаспектного підходу може бути 

узгодженим як зі школами вузького розуміння права, так і з більшістю напрямків 

широкого праворозуміння, що дає можливість вести плідну наукову дискусію, яка б 

дала змогу побудувати адекватну загальноюридичну теорію юридичної 

відповідальності.  

Крім того, розуміння юридичної відповідальності як правовідношення дає 

реальну можливість: 

1) побудувати єдину цілісну загальноюридичну теорію юридичної 

відповідальності, яка «працювала б» у будь-якій галузевій юридичній науці;  

2) органічно вписати та узгодити теорію юридичної відповідальності та практику 

її реалізації з усією системою юридичного знання у контексті проблеми побудови 

цілісної, комплексної та єдиної юридичної теорії; 

3) отримати теоретичні конструкції, які забезпечили б адекватне розуміння 

механізму юридичної відповідальності та полегшили б пошук шляхів його 

вдосконалення; 

4) поставити юридичну практику, яка пов‟язана з юридичною відповідальністю, 

на реальну науково-теоретичну основу;  

5) узгодити правореалізаційну практику, яка пов‟язана з юридичною 

відповідальністю, з тими значним зміни, які відбулися у розумінні засад регулювання 

та реалізації норм конкретних галузей права (окремі з яких явно або латентно 

переходять на позиції деяких напрямків широкого праворозуміння, в першу чергу 

соціологічної школи);  

6) перенести центр юридичної діяльності (в тому числі у сфері правового 

регулювання) з примусових та заборонних форм на форми, які ґрунтуються на 

відповідальній, свідомій та ініціативній поведінці суб‟єктів у правовідносинах тощо.  

Використання двохаспектного підходу для формування сучасної теорію 

юридичної відповідальності, а, відповідно, і втілення її у життя, не спричинить 

якихось негативних наслідків для існуючої в Україні юридичної практики. В той же 

час, як це вже підкреслювалось вище, цей підхід може сприяти позитивним 

зрушенням у розвитку інституту юридичної відповідальності, як у теорії, так і на 

практиці, і в першу чергу сприяти подоланню того розриву, що існує зараз між 

теорією і практикою в юридичній сфері.  

У процесі вирішення проблеми, який саме підхід до розуміння юридичної 

відповідальності є більш вірним та доцільним для процесу формування сучасної 

                                                 
1
 За основу взяте наведене вище визначення юридичної відповідальності, дане у проспективному ключі 

професором П. Недбайлом. 
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загальноюридичної теорії юридичної відповідальності – ретроспективний 

(негативний), проспективний (позитивний) чи двохаспектиній, ми стаємо на сторону 

двохаспектного підходу до розуміння юридичної відповідальності. При цьому, 

плідною є спроба розглядати юридичну відповідальність як складне 

правовідношення, що утворюється комплексом зв‟язків, які виникають у суб‟єктів 

права в процесі реалізації юридичної норми. 
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Павло Пушкар 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ ТА АРБІТРАЖНИХ УСТАНОВ:  

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
1
 

 
З поглибленням економічної інтеграції України у світову спільноту, створенням 

нових міжнародно-правових механізмів співпраці нашої держави з іншими країнами 

та міжнародними організаціями, лібералізацією інвестиційної діяльності та 

посиленням необхідності забезпеченням сталого інвестування в економіку України, а 

також з наданням особі можливості бути повноцінним учасником міжнародно-

правових відносин через набуття нею статусу суб‟єкта таких відносин з точки зору 

міжнародного обов‟язку держави охороняти права людини, збільшуються і правові 

можливості захисту прав фізичних та юридичних осіб поза межами національної 

правової та судової системи, зокрема, шляхом звернення до міжнародних судових та 

арбітражних органів і установ. Юрисдикційна діяльність цих органів та установ 

ґрунтується на наданні можливості безпосереднього звернення приватних осіб, як 

фізичних так і юридичних, до цих органів за захистом та з метою вирішення спору 

між ними та державою, при чому таким особам надаються певні права та обов‟язки, 

що дозволяє їм виступати в ролі повноцінних суб‟єктів міжнародно-правової 

діяльності нарівні з державою, яка є відповідачем при розгляді таких спорів. Така 

можливість ґрунтується на нормах Конституції України (стаття 55) та положеннях 

міжнародних договорів України. Метою звернення до міжнародних судових органів 

чи установ у таких випадках є притягнення до відповідальності держави за 

невиконання своїх міжнародних зобов‟язань та визначення виду і форми 

відповідальності у відповідному судовому чи арбітражному рішенні. При визначенні 

меж та встановленні форм відповідальності держави основоположним є принцип 

pacta sunt servanda, закріплений у статті 26 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів: «Кожна діюча міжнародна угода є обов‟язковою для його 

учасників і має ними добросовісно виконуватися». При цьому відповідальність може 

бути матеріальною (репарації, реституція, субституція, компенсація) або 

нематеріальною (політична відповідальність, сатисфакція або обов‟язок вжити заходів 

нематеріального загального чи індивідуального характеру, тощо)
2
.  

До міжнародних органів та установ, які розглядають спори між особою та 

державою, можна віднести і такі міжнародні судові та арбітражні інституції, як 

Європейський Суд з прав людини, Міжнародний центр з вирішення інвестиційних 

спорів у Вашингтоні (ICSID), Постійний Міжнародний Арбітражний Суд тощо. 

Юрисдикційна можливість звернення до таких органів ґрунтується на основі 

взаємопов‟язаних прав суб‟єкта звернення та корелюючих із такими правами 

обов‟язків держави-відповідача бути відповідачем по відповідній скарзі. Тобто праву 

особи на звернення відповідає обов‟язок держави діяти в ролі відповідача, при цьому 

при розгляді справи повинен дотримуватися принцип рівності сторін, а, отже, особа 

та держава при розгляді спору мають рівні процесуальні права та подібні 

процесуальні обов‟язки. До обов‟язків держави-відповідача, серед іншого, належить і 

                                                 
1
 Думки, викладені в цій статті, є особистою позицією автора та не відображають офіційної позиції будь-якої 

установи чи організації. 
2
 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 12.12.2001, ғ 56/83 «Відповідальність держав за міжнародні 

протиправні дії»; Draft Articles on responsibility of States for internationally wrongful acts. International Law 

Commission, 2001 // Yearbook of the International Law Commission. – 2001. – Vol. II. – Part Two. 
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обов‟язок забезпечення «дієвості» (ефективності) міжнародного судового чи 

арбітражного розгляду спору, зокрема через забезпечення ефективної процесуальної 

та адміністративної діяльності судового чи арбітражного органу або шляхом 

дотримання відповідачем зобов‟язань, викладених в остаточному рішенні з розгляду 

спору. Цей обов‟язок можна визначити як похідний від більш загального 

міжнародного обов‟язку держави щодо визнання юрисдикції певного міжнародного 

судового та арбітражного органу
1
.  

Звернемося до прикладів обов‟язку держави із забезпечення такої «дієвості» у 

практиці Європейського Суду з прав людини, де держава-відповідач має такі ключові 

зобов‟язання: неперешкоджання можливості індивідуального звернення особи до 

Суду (відповідно до статті 34 Європейської Конвенції з прав людини); обов‟язок 

співпрацювати з Судом під час розгляду справи в Суді (відповідно до статті 38 

Європейської Конвенції з прав людини); обов‟язок виконувати та дотримуватися 

остаточного рішення Суду винесеного по окремій справі стосовно певної держави 

(статті 41 та 46 Конвенції). До цих «ключових» зобов‟язань можна додати обов‟язок 

держави дотримуватися зобов‟язань, які випливають із рішень Суду, що стосуються 

всіх держав-учасниць Конвенції (мають ефект erga omnes), або обов‟язки, які 

випливають із загальновизнаних норм міжнародного права (наприклад, заборона 

тортур). Цей обов‟язок в основному стосується діяльності міжнародних судових, а не 

арбітражних органів, із сталою судовою (прецедентною) практикою, яка має 

характерні ознаки ієрархічності та низку чітко вироблених принципів, які 

застосовуються на постійній основі послідовно від справи до справи
2
. Так само можна 

виділити і обов‟язок забезпечувати права та основні свободи людини на 

національному рівні, тобто своєрідний обов‟язок здійснювати превентивну діяльність, 

упереджуючи можливість звернення до міжнародної судової чи арбітражної установи 

з метою визнання порушення норм міжнародного права державою та її 

відповідальності за це порушення
3
.  

Визнання порушення зазначених зобов‟язань, як правило, відображається в 

самих рішеннях Європейського Суду з прав людини, у яких встановлюється 

відповідальність держави за порушення та форми такої відповідальності. Зокрема, у 

рішенні в справах Чайковського та у справі Давидов та інші, Суд дійшов висновку 

про втручання держави у право особи на індивідуальне звернення до Суду у зв‟язку з 

тим, що відповідні державні органи не надали особі можливості доступу до 

документів чи матеріалів, які стосувалися обґрунтування скарг, поданих до 

Європейського Суду з прав людини
4
. Рішення про порушення статті 34 Конвенції 

може бути прийняте і у разі недотримання вимог Європейського Суду, викладених у 

рішенні Президента Палати про вжиття тимчасових заходів у справі відповідно до 

                                                 
1
 Гаазька конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів 1907 року; Європейськa конвенція про мирне 

врегулювання міжнародних спорів 1957 року; Європейська конвенція з прав людини 1950 року (визнання 

обов‟язкової юрисдикції Європейського Суду з прав людини); Конвенція про порядок вирішення інвестиційних 

спорів між державами та іноземними особами 1965 року та інші. 
2
 З іншого боку, заперечення держави щодо предметної підсудності розгляду спору чи відсутності юрисдикції 

міжнародного судового органу або арбітражу при розгляді спору не входять в протиріччя із зазначеними 

зобов‟язаннями держави. Tokios Tokeles v.Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, Decision on Jurisdiction (29 April 

2004). 
3
 Див. статтю 1 Європейської Конвенції з прав людини.  

4
 Chaykovskiy v. Ukraine, no. 2295/06, рішення від 15 жовтня 2009 року; Davydov and Others v. Ukraine, 

no. 17674/02 та 39081/02, рішення від 1 липня 2010 року. 
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Правила 39 Регламенту Суду
1
. У справі Невмержицького Суд дійшов висновку про 

порушення державою зобов‟язання співпрацювати з ним, передбаченого статтею 38 

Конвенції, оскільки держава-відповідач не надала всі необхідні відомості щодо 

розгляду справи під час процедури доведення заяви до відома уряду, не відповівши, 

зокрема, на запитання про фактичні обставини справи та не надавши відповідні 

документи, що мали значення для справи, які вимагав від уряду Суд
2
. Подібне 

порушення мало місце і у справі Давидова та інших, де Суд визнав факт порушення 

зобов‟язання співпрацювати із Судом через те, що держава-відповідач відмовилася 

надати Суду певні відомості у справі та забезпечити участь свідків у процедурі 

встановлення фактів або належним чином пояснити їх відсутність під час розгляду 

справи. Порушенням положень статей 41 та 46 Конвенції було визнано і невиконання 

остаточних рішень Європейського Суду з прав людини. Дійшовши таких висновків, 

Суд зобов‟язав держави-порушниці вжити заходів нематеріального характеру для 

виконання зазначених рішень (зокрема, заходів законодавчого та адміністративного 

характеру, спрямованих на недопущення повторення подібних порушень у 

майбутньому). 

Подібні зобов‟язання держави знайшли відображення і у діяльності інших 

міжнародних судових та арбітражних органів та інституцій, і зокрема в діяльності 

Міжнародного центру з захисту інвестиційних спорів (ICSID). Так, відповідно до 

статті 54 Конвенції, на відміну від положень Нью-Йоркської Конвенції 1958 року про 

визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
3
, держава-учасниця Конвенції 

автоматично зобов‟язується визнати та виконати рішення в частині відшкодування 

матеріальної шкоди в такому ж порядку, який встановлений для виконання остаточних 

судових рішень, винесених національними судовими органами в тій же державі. Крім 

того, такі ж зобов‟язання існують і при розгляді спорів шляхом міжнародного 

арбітражного (третейського) розгляду, де зобов‟язання «забезпечення дієвості» також 

охоплює обов‟язки вживати заходів щодо забезпечення розгляду спору і заходів щодо 

належного функціонування арбітражу (надати можливість доступу до арбітражу, 

забезпечити можливість отримання доказів та участь свідків у розгляді справи, 

забезпечити можливість належного та своєчасного створення арбітражу при суперечці 

щодо призначення арбітрів, надати можливість сторонам брати участь у розгляді 

спору тощо), а також заходів із визнання та виконання остаточного арбітражного 

рішення.  

Зобов‟язання «забезпечувати дієвість» або ефективну діяльність судового, 

арбітражного органу чи установи загалом держави виконують добровільно, оскільки у 

разі невиконання таких міжнародних зобов‟язань насамперед страждає політичний та 

правовий імідж держави. Зокрема, у разі відмови від виконання остаточного рішення 

Міжнародного центру із вирішення інвестиційних спорів, суб‟єкт звернення може 

звернутися до держави свого походження та вимагати від неї звернення до 

Міжнародного Суду Справедливості в Гаазі. Однак на практиці таке відбувається 

вкрай рідко, оскільки держави-відповідачі загалом дбають про збереження свого 

реноме добросовісних партнерів в очах міжнародних організацій, діяльність яких 

пов‟язана із діяльністю Центру – Всесвітнього Банку та МВФ.  

                                                 
1
 Таке рішення було винесено у справі Маматкулов та Аскаров проти Туреччини (рішення Великої Палати 

Суду від 4 лютого 2005), де уряд-відповідач здійснив екстрадицію заявників і тим самим порушив вимоги 

статті 34 Конвенції, тобто не виконав обов‟язок забезпечити особі право на індивідуальне звернення до Суду.  
2
 Nevmerzhitsky v. Ukraine. no. 54825/00, рішення від 5 квітня 2005 року. 

3
 Див. ухвалу Верховного Суду України від 24 листопада 2010 року у справі за клопотанням Росукренерго АГ 

про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду.  
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В дещо іншій площині розглядається процедура виконання рішень 

Європейського Суду з прав людини, де у рішеннях про зобов‟язання вжити заходів 

щодо справедливої сатисфакції, крім виплати моральної та матеріальної шкоди 

відповідно до статті 41 Конвенції з прав людини, також часто вимагається вжити 

невизначених заходів загального характеру, які встановлюються в процесі виконання 

рішення на консенсуальній основі, або заходів індивідуального характеру, пов‟язаних 

із відновленням порушених прав особи та поновленням особи у її попередньому 

становищі (restitutio in integrum), що випливають із аналізу порушення права, 

викладеного у рішенні Європейського Суду з прав людини. Тому досить часто 

визначити межі відповідальності держави за виконання рішення Європейського Суду 

з прав людини неможливо, а сам процес виконання рішення може лишатися 

незавершеним протягом тривалого періоду часу. При цьому відкритим залишається 

питання про форми відповідальності держави за невиконання або часткове 

невиконання рішення Європейського Суду з прав людини, оскільки нематеріальні 

санкції за такого роду дії чи бездіяльність держави недостатньо чітко визначені, і в 

основному передбачають різні види політичного впливу на державу, яка не виконує 

рішення Європейського Суду. У Комітету Міністрів Ради Європи, який контролює 

процес виконання рішень, є можливість розпочати процедуру визнання порушення 

статті 46 Конвенції, тобто порушення зобов‟язання щодо виконання остаточного 

рішення Суду
1
. 

Загалом же проблема виконуваності судових рішень міжнародних судових 

органів існує і залишається відкритою, оскільки наднаціональних механізмів 

забезпечення примусового виконання рішень на міжнародному рівні не передбачено. 

Проблематика невиконання рішень в меншій мірі стосується міжнародних 

арбітражних органів та інституцій, рішення яких виконуються здебільшого 

добровільно і не потребують застосування примусу
2
. Варто відзначити, що сама 

проблема відповідальності держави за порушення міжнародних зобов‟язань щодо 

виконання та дотримання рішень міжнародних органів з вирішення спорів є 

актуальною, важливою та недостатньо дослідженою темою. Узагальнюючи згадані 

вище приклади, можна виділити три види основних зобов‟язань держави щодо 

забезпечення ефективності вирішення міжнародного спору між особою та державою, 

недотримання яких може призвести до міжнародно-правової відповідальності 

держави: 1) не перешкоджати зверненню (доступу) до міжнародного органу з 

вирішенню спорів; 2) співпрацювати з судовим/арбітражним органом у процесі 

розгляду справи та сприяти розгляду справи; 3) виконувати остаточні рішення цього 

органу. 

Невиконання цих зобов‟язань тягне за собою відповідальність держави – 

здебільшого політичну відповідальність та санкції нематеріального характеру, 

оскільки інші форми відповідальності недостатньо чітко виписані та доступні в 

системі інститутів міжнародного права, де відсутні чіткі механізми не 

консенсуального, а примусового наднаціонального забезпечення виконання 

міжнародних зобов‟язань. Дотримання названих зобов‟язань необхідне для уникнення 

міжнародно-правової відповідальності держави та забезпечення належної 

безпроблемної участі держави у міжнародно-правовій діяльності.  

                                                 
1
 Execution of judgments of the European Court of Human Rights – Introduction. [Electronic source]: 

URL: http://ehracmos.memo.ru/files/Introduction%20to%20execution%20of%20ECHR%20judgments.pdf . 
2
 L. F. Damrosch. Enforcing International Law Through Non-forcible Measures. 269 Recueil des Cours 9, at 19 (1997). 
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Жанна Дзейко  

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ВЧИНЕННЯ ПОМИЛОК У ЗАСТОСУВАННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ  

 

На нинішньому етапі розвитку України як правової держави насущним є 

радикальне оновлення її системи законодавства, зокрема створення якісних за 

формою і змістом законів. Результативне застосування законодавцем правил і засобів 

законодавчої техніки, недопущення чи зведення до мінімуму та ліквідація помилок у 

застосуванні правил і засобів створення і систематизації законів сприятиме 

становленню їх якісної системи.  

Проблематиці помилок у здійсненні різних видів юридично значимої діяльності 

присвячено ряд загальнотеоретичних досліджень: В. Баранова, Е. Бюлова, Н. 

Вопленка, Д. Керімова, А. Лісюткіна, С. Пішиної, С. Полєніної, В. Сирих, Ю. 

Тіхомірова та представників галузевих юридичних наук. Зазначені питання 

досліджуються здебільшого із прикладного аспекту. Проте помилка, яку допускає 

законопроектувальник у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки, ще й досі 

не має усталеного розуміння її поняття, видів, засобів попередження і ліквідації. Тому 

актуальним є системне дослідження у загальнотеоретичній площині проблем 

помилок, які може допустити законодавець у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки. Крім того, оскільки юридична помилка є потенційною 

причиною настання шкідливих наслідків, то виникає питання про відшкодування 

завданої шкоди. Тому доречним є розгляд питань юридичної відповідальності в 

аспекті зазначеної проблематики.  

Погляди на питання помилок у здійсненні різних видів юридичної діяльності, у 

тому числі тих, які виникають у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки, 

залежать від підходів до розуміння права, закону, якості закону, законодавчої техніки і 

ін. У юридичній літературі пострадянських держав відсутнє усталене, однозначне 

розуміння поняття і характеристик помилок у різних сферах юридично значимої 

діяльності. Здебільшого серед їхніх ознак, за певними винятками, виділяють такі: їхнє 

вчинення тягне негативні наслідки, вони є результатом ненавмисних діянь, є 

протиправними соціальними явищами, мають тягти соціальну відповідальність 

суб'єктів та деякі інші. (Н. Вопленко, А. Лісюткін, В. Баранов, В. Сирих та ін.) 
1,2

.  

На нашу думку, помилка у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки – 

це негативний результат неправильних діянь ненавмисного характеру органу 

законодавчої влади у застосуванні правил і засобів створення чи систематизації 

законів, що є протиправним соціальним явищем, суперечить змісту правил і засобів 

законодавчої техніки, є перешкодою для досягнення цілей правового регулювання, 

здебільшого має таємний характер та передбачає соціальну (у тому числі 

юридичну) відповідальність. 

Причини помилок у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки: 

1) об'єктивні: динамізм правової системи України; різноманіття і ускладнення 

правовідносин у житті суспільства; інтенсивний розвиток і оновлення законодавства 

України; різноманітні, а часто суперечливі інтереси різних верств населення тощо; 

2) суб'єктивні: відсутність закріплення на рівні закону правил і засобів створення і 

                                                 
1
 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. – Саратов: Изд-во Саратовського 

университета, 1983. – С. 122–127. 
2
 Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. – 2001. – ғ 11. – С. 27. 
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систематизації законів; недостатній рівень правової культури і правосвідомості 

суспільства загалом та законодавця зокрема; не завжди високий професійний рівень 

підготовки законопроектів; ігнорування чи недотримання розроблених наукою і 

практикою правил і засобів створення законів і їх систематизації; існуючі протиріччя 

між наукою і практикою законодавчої діяльності та їх відірваність одна від одної; 

проблеми при здійсненні експертизи законопроектів; недостатнє використання 

потужного Апарату Верховної Ради України при створенні і систематизації законів; 

відсутність належної координованості дій суб'єктів законодавчого процесу; 

відсутність ґрунтовного і системного аналізу законопроектів і їх співвідношення із 

чинними нормативно-правовими актами; відсутність державної концепції розвитку 

законодавства України; відсутність достатнього комплексу гарантій реалізації законів 

– юридичних, економічних, політичних і інших; вплив правової демагогії; практична 

відсутність відповідальності суб'єктів у разі вчинення помилок у застосуванні правил 

і засобів законодавчої техніки; відсутність ефективного прогнозування соціально-

економічних наслідків прийняття законів; недостатнє врахування досвіду інших 

держав щодо усталеної законодавчої практики (Великобританії, Федеративної 

Республіки Німеччини і ін. держав); велика кількість законів, які потрібно розробити; 

відсутність досконалих механізмів узгодження законопроектів тощо. Загалом, 

допущення чи недопущення помилок у застосуванні правил і засобів законодавчої 

техніки зумовлюється станом усіх складових соціальної системи (економіки, 

політики, рівня правової культури і ін.) і тому усі вищезазначені питання потребують 

системного, комплексного вирішення. 

Детальніші відповіді на питання про помилки у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки можна отримати, розглянувши послідовно окремі найважливіші 

аспекти їх прояву. На нашу думку потрібно акцентувати увагу на помилках у 

застосуванні правил і засобів законодавчої техніки саме як протиправних соціальних 

явищах, вчинення яких порушує загальні принципи чи конкретні норми права. Адже 

помилки у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки практично завжди є 

наслідком не лише порушення законодавцем правил і засобів створення і 

систематизації законів, а також загальних принципів чи конкретних норм права. Так, 

якщо правила і засоби законодавчої техніки прямо не закріплені у нормативно-

правових актах, то їх недотримання законодавцем для створення і систематизації 

законів є порушенням загальних принципів права. Адже як складові правової системи 

держави, які зумовлені сутністю права і законодавства держави, формуються і діють 

на основі підходів до праворозуміння, правосвідомості, принципів права, правила і 

засоби законодавчої техніки повинні їм відповідати. 

Якщо правила і засоби законодавчої техніки закріплені у законах (як у Законі 

Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» від 

10.01.2000 р., ғ р.361-3
1
 і ін.), то допущення помилок у створенні і систематизації 

законів є наслідком порушення конкретних норм права, закріплених у законах, тобто 

вони є незаконними соціальними явищами.  

Грунтуючись на розмежуванні понять права і закону, таке застосування правил і 

засобів законодавчої техніки законодавцем, внаслідок якого допущена помилка, а 

також сама помилка є хоча і законними, але протиправними соціальними явищами. 

Отже, помилки у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки є протиправними 

соціальними явищами. 

                                                 
1
 Закон Республики Беларусь "О нормативных правовых актах Республики Беларусь". – 2000. – 10 января. – 

ғ 361-3 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [ Н10000361]. 
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Оскільки помилка у правозастосувальній діяльності, на думку Н. Вопленка, є 

«особливим юридичним фактом, який тягне виникнення, зміну чи припинення певних 

правових відносин», які слід поділяти на: «а) відносини, пов'язані із фактом вчинення 

і існування помилки; б) відносини, які витікають із факту встановлення і ліквідації 

помилки»
1
, то так само постають подібні питання щодо відносин, пов'язаних із 

фактами вчинення і існування та встановлення і ліквідації помилок у застосуванні 

правил і засобів створення і систематизації законів.  

Що стосується факту вчинення і існування зазначеного виду помилок та тих 

правовідносин, які виникають внаслідок цього, то вони є формами прояву вольових, 

протиправних ненавмисних діянь законодавця у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки і існують до факту їх ліквідації. Ненавмисний характер діянь 

законодавця проявляється у його добросовісній омані, яка є результатом 

неадекватного усвідомлення ним характеру свого діяння та його можливих наслідків.  

Юридичне встановлення і ліквідація помилок у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки, як правило, входить до компетенції самого суб'єкта вчинення 

помилки. Втім інші суб'єкти можуть сприяти юридичному встановленню і ліквідації 

цих помилок органом законодавчої влади. Так, з метою забезпечення усунення 

недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Європейським Судом 

з прав людини порушення Орган, відповідальний за забезпечення представництва 

України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень одночасно з 

поданням щодо вжиття заходів загального характеру до Кабінету Міністрів України 

«готує та надсилає до Апарату Верховної Ради України пропозиції для врахування під 

час підготовки законопроектів»
2
.  

Ліквідація встановлених помилок здійснюється законодавцем у формі відміни 

закону, прийняття іншого закону, який регулює відповідні відносини, внесення змін до 

чинного закону і ін. Також встановлення і ліквідація цих помилок може здійснюватися 

компетентним органом в особливому акті. Це може бути рішення Конституційного 

Суду України про визнання закону неконституційним. Важливою проблемою, яка 

існує при ліквідації помилок у зазначених випадках, є необхідність обов'язкового 

відшкодування державою шкоди в разі її завдання особі внаслідок реалізації законів. 

Отже, помилки у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки є юридичним 

фактом, який спричиняє виникнення таких видів правовідносин: 1) пов'язаних із 

фактом вчинення і існування помилки та 2) пов'язаних із фактом її встановлення і 

ліквідації. У зв'язку із вищезазначеним, не лише теоретичне, а й важливе практичне 

значення має проблема соціальної відповідальності органу законодавчої влади у 

випадку вчинення помилки у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки.  

Так само, як «помилка в застосуванні права у всіх випадках повинна тягти для 

правозастосовника соціальну відповідальність у різних її видах»
3
, так і помилка у 

застосуванні правил і засобів законодавчої техніки повинна мати наслідком соціальну 

відповідальність суб'єкта її вчинення – законодавця. При цьому постає питання про 

можливість і необхідність покладення того чи того виду соціальної відповідальності 

на законодавця, перш за усе, юридичної. Відповідь про можливість і необхідність 

покладення юридичної відповідальності на орган законодавчої влади, який прийняв 

                                                 
1
 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. – Саратов: Изд-во Саратовського 

университета, 1983. – С. 125. 
2
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 

23.02.2006 р. ғ 3477-ІV// Урядовий кур'єр. – 2006. – 29 березня. 
3
 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. – Саратов: Изд-во Саратовського 

университета, 1983. – С. 127. 
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закон, що містить помилки, які він допустив у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки, залежить переважно від підходів до розуміння юридичної 

відповідальності. Так, якщо дотримуватися позиції, відповідно до якої юридична 

відповідальність існує у двох аспектах – позитивному і ретроспективному, то на орган 

законодавчої влади покладається позитивна юридична відповідальність, яка полягає в 

обов'язку законодавця створювати закони відповідно до норм Конституції України, 

принципу верховенства права і інших принципів, закріплених у Основному Законі 

України. Якщо дотримуватися реалістичнішої позиції, яка фактично домінує у житті 

суспільства і держави, відповідно до якої юридична відповідальність може 

покладатися лише за вчинене правопорушення, то у такому аспекті юридична 

відповідальність у зазначених випадках не покладається на законодавця.  

Існуюча ситуація пояснюється тим, що, по-перше, підставою для притягнення 

суб'єкта до ретроспективної юридичної відповідальності обов'язковим є склад 

правопорушення, який передбачений нормами права. Втім далеко не завжди має місце 

пряме та повне закріплення правил і засобів створення і систематизації законів у 

нормативно-правових актах. Часто вони закріплюються у традиціях у сфері створення 

і систематизації законів, є проявами наукових доктрин.  

По-друге, нормативні приписи, які регулюють питання застосування правил і 

засобів законодавчої техніки, як правило, фактично є лише рекомендаціями для 

законодавця для створення і систематизації законів, оскільки не передбачають 

наявність шкоди, санкцій за їх порушення та не встановлюють процедуру 

притягнення до юридичної відповідальності суб'єкта вчинення помилки. Покласти ж 

ретроспективну юридичну відповідальність на законодавця на основі аналогії закону, 

а тим більше аналогії права у реальному житті практично неможливо, оскільки, як 

слушно вважає О. Лейст, «норма права, як вона виражена у тексті закону, є «альфою і 

омегою» відповідальності за правопорушення»
1
. Крім того, потрібно враховувати той 

факт, що далеко не завжди вчинення помилки законодавцем у застосуванні правил і 

засобів законодавчої техніки спричиняє пряму дійсну шкоду. Закон може бути 

недієвим, ігноруватися суб'єктами реалізації норм права. Тобто недосягнення 

позитивної ефективності закону може бути проявом допущення помилок у 

застосуванні законодавцем правил і засобів законодавчої техніки.  

Відміна органом законодавчої влади закону, прийняття іншого закону, внесення 

змін до чинного закону, що містять недоліки, які є наслідком допущення помилок у 

застосуванні правил і засобів законодавчої техніки, звичайно ж, не можна однозначно 

розглядати як одну із підстав юридичної відповідальності законодавчого органу. Адже 

законодавство, як правило, змінюється внаслідок постійних перемін у суспільному 

житті і його оновлення у розумних межах є закономірним явищем. Про покладення 

юридичної відповідальності на державу потрібно говорити у разі завдання шкоди 

особі внаслідок реалізації неякісного закону – результату допущення помилок у 

застосуванні правил і засобів законодавчої техніки. Видається, що в разі реалізації 

таких законів завдана шкода повинна бути обов'язково відшкодована в повному обсязі 

державою особі, якій вона була завдана. 

Розглянемо інші аспекти соціальної відповідальності органу законодавчої влади. 

Як слушно зазначається у юридичній літературі, «справи, що стають предметом 

розгляду судів, дедалі більше політизуються»
2
. Втім рішення Конституційного Суду 

                                                 
1
 Лейст О.Э. Понятие юридической ответственности // Общая теория государства и права. Академический 

курс в 2-х томах. Под ред. М.Н. Марченко. Том 2. – М.: Издательство „Зерцало”, 1998. – С. 593. 
2
 Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Нац. ун-

тет "Києво-Могилянська академія". Наук. зап. Юрид. науки. – 2005. – Т. 38. – С. 5. 
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України про визнання закону неконституційним, яке опосередковано може бути 

фактом юридичного визнання і ліквідації помилки у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки законодавцем (якщо юридичні конструкції норм права не 

відповідають Конституції України і ін.) не є мірою політичної відповідальності органу 

законодавчої влади. Юридична відповідальність на законодавця у зазначеному 

випадку також не покладається. Також ніщо не перешкоджає законодавцю після 

визнання закону неконституційним прийняти практично такий самий за змістом 

новий закон. У зв'язку із цим постають теоретичні і практичні проблеми використання 

принципу політичної доцільності законодавцем і Конституційним Судом України та 

меж їх діяльності, які активно розглядаються науковцями. Ми підтримуємо думку 

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, що політична, як і будь-який інший вид 

доцільності, а також кордони їх діяльності повинні бути в межах права. Отже, 

допущення помилок у застосуванні правил і засобів створення і систематизації 

законів не призводить до покладення ретроспективної юридичної відповідальності на 

законодавця. Якщо виокремлювати позитивний аспект юридичної відповідальності, 

то на орган законодавчої влади покладається позитивна юридична відповідальність.  

Оскільки, як зазначається у літературі, «юридична помилка (різновидом якої є 

досліджуваний вид помилок – Ж.Д.) повинна розглядатися як потенційна причина 

настання шкідливих ... наслідків»
1
, логічно виникає питання про відшкодування 

завданої шкоди, яка стала результатом допущення помилок у застосуванні правил і 

засобів створення і систематизації законів.  

Відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», у 

разі визнання Конституційним Судом України закону або його окремих положень 

неконституційними, вони втрачають чинність від дня прийняття Конституційним 

Судом України рішення про їх неконституційність
2
. Практика Конституційного Суду 

України свідчить про те, що дія його рішень поширюється на майбутнє. Крім того, 

учені зазначають про необхідність на рівні законів вказати, що дія рішень 

Конституційного Суду України «розповсюджується на майбутнє, із застереженням, що 

виключаються винятки, коли Суд сам встановлює такі межі у своєму рішенні»
3
. Втім 

слушними також є твердження учених про можливість зворотної дії рішень 

Конституційного Суду України, у яких визнані неконституційними певні закони, які 

можуть завдати особі шкоди
4
.  

Враховуючи зміст конституційних норм і принципів, у тому числі проголошення 

України правовою державою, закріплення принципу верховенства права, доцільною є 

необхідність відшкодування державою завданої особі шкоди внаслідок реалізації 

закону, який містить помилки, що є результатом застосування правил і засобів 

законодавчої техніки та був пізніше визнаний неконституційним. Ці твердження 

обґрунтовуються наступними аргументами.  

По-перше, ґрунтуючись на принципі верховенства права, закріпленого у 

Конституції України, закони повинні прийматися на основі Конституції України і 

відповідати їй. Тому однією із підстав визнання законів Конституційним Судом 

України неконституційними може бути порушення законодавцем норм і принципів 

                                                 
1
 Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. – 2001. – ғ 11. – С. 27. 

2
 Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.1996 р. ғ 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – ғ 49, ст. 272. 
3
 Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография. – К. : Ин-т государства и 

права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2001. – С. 297. 
4
 Тихий В.П. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісн. 

Конституційного Суду України. – 2001. – ғ 1. – С. 70. 
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права, закріплених у Конституції України у застосуванні правил і засобів створення 

чи систематизації законів (у рішеннях Конституційного Суду України прямо не 

вживається термін «правила і засоби законодавчої техніки», втім помилки при 

конструюванні юридичних конструкцій норм права, недосконалий логічний виклад 

тексту закону, протиріччя між нормами права і ін. фактично опосередковано можуть 

свідчити про допущення помилок у застосуванні правил і засобів законодавчої 

техніки).  

Завдана шкода, яка була спричинена прийняттям і реалізацією законів, що були 

визнані неконституційними, повинна бути відшкодована державою особі на підставі 

норм і принципів права, закріплених у Конституції України (ст. 1, 3, 8, 21, 22 і ін.). 

Адже саме норми права, закріплені у Конституції України, повинні бути критерієм 

дотримання законодавцем правил і засобів законодавчої техніки та створення 

правових законів, а у випадку їх порушення – підставами відшкодування завданої 

шкоди.  

По-друге, закріплення у Конституції України норм про визначеність змісту і 

спрямованості діяльності держави правами і свободами людини і громадянина та їх 

гарантіями логічно передбачає обов'язок держави відшкодувати людині чи 

громадянину завдані нею збитки в особі будь-якого органу державної влади, у тому 

числі законодавчого. Опосередковано про обов'язок держави нести відповідальність за 

свої діяння свідчить практика виконання рішень Європейського Суду з прав людини у 

справах проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р., що 

здійснюється за рахунок Державного бюджету України (втім існують проблеми при їх 

реалізації, у зв‟язку із чим цей Закон України потребує змін). Можна підкреслити, що 

йдеться про рішення у справах проти України, тобто певної держави, однак не 

конкретного органу державної влади. Про відшкодування за рахунок держави 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади йдеться також у ст. 56 Конституції України.  

На нашу думку, саме людина має бути основною цінністю у державі, яка має 

надавати людині управлінські послуги. Держава повинна бути вторинною у 

відносинах із суспільством. Реальна, а не декларована відповідальність держави, у 

тому числі органу законодавчої влади, перед особою повинна стати однією із гарантій 

прав і свобод людини і громадянина. 

По-третє, відшкодування державою завданої шкоди у зазначеному випадку 

повинно стати проявом реалізації принципу розподілу влади, оскільки навряд чи 

можна ствердно говорити про наявність ефективно діючого механізму стримувань і 

противаг, якщо один із органів державної влади у певних випадках не несе юридичної 

відповідальності за свої діяння. Отже, у випадку настання шкідливих наслідків, які 

були завдані особі внаслідок реалізації законів, які містять помилки, допущені 

органом законодавчої влади у застосуванні правил і засобів створення і систематизації 

законів, і які визнані пізніше неконституційними, відшкодування завданої шкоди 

повинно здійснюватися державою.  

У разі порушення конституційних прав громадянина, які стали наслідком 

застосування закону, норми якого є недостатньо повними, конкретизованими, чіткими 

та ін., громадянин може звернутися до Конституційного Суду України щодо надання 

офіційного тлумачення Конституції та законів України. У випадку, коли 

Конституційний Суд України виніс рішення і в своєму акті тлумачення дав 

роз'яснення, на підставі яких громадянин отримав можливість поновити свої 
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порушені права, він має право на відшкодування державою шкоди, яка була завдана 

внаслідок застосування такого закону органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Така практика є позитивною. 

При визначенні міри відповідальності обов'язково потрібно враховувати ступінь 

вини відповідних суб'єктів правовідносин, а саме органу законодавчої влади та 

суб'єкта застосування норм права. Адже, згідно з Конституцією України, її норми є 

нормами прямої дії. «У випадку виявлення протиріч будь-якого закону із 

Конституцією України, – на думку М. Тесленко, – суди загальної юрисдикції повинні 

самостійно застосовувати безпосередньо Конституцію України чи закон, що не 

протирічить їй»
1
.  

Таким чином, розглянувши основні проблеми доцільності запровадження 

юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої 

техніки, приходимо таких висновків. Помилка у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки – це негативний результат неправильних діянь ненавмисного 

характеру органу законодавчої влади у застосуванні правил і засобів створення чи 

систематизації законів, що є протиправним соціальним явищем, суперечить змісту 

правил і засобів законодавчої техніки, є перешкодою для досягнення цілей правового 

регулювання, здебільшого має таємний характер та передбачає соціальну (у тому 

числі юридичну) відповідальність. Серед найважливіших характеристик помилок 

зазначеного виду автор підкреслює такі. Помилки у застосуванні правил і засобів 

законодавчої техніки є протиправним соціальним явищем. Ці помилки є юридичними 

фактами, які спричиняють виникнення таких видів правовідносин: пов'язаних із 

фактом вчинення і існування помилки та пов'язаних із фактом її встановлення і 

ліквідації. Допущення помилок у застосуванні правил і засобів законодавчої техніки, 

внаслідок застосування яких особі була завдана шкода, на практиці не призводить до 

покладення ретроспективної юридичної відповідальності на законодавця. Якщо 

виокремлювати позитивний аспект юридичної відповідальності, то на орган 

законодавчої влади покладається позитивна юридична відповідальність. У випадку 

настання шкідливих наслідків, які були завдані особі, у тому числі внаслідок 

допущення органом законодавчої влади помилок у застосуванні правил і засобів 

створення і систематизації законів, які визнані неконституційними, відшкодування 

завданої шкоди повинно здійснюватися державою. У зв'язку із цим, потрібно чітко на 

рівні законів закріпити підстави і порядок відшкодування завданої особі шкоди 

внаслідок застосування законів, які не відповідають Конституції України (це 

опосередковано стосується також ліквідації помилок у застосуванні правил і засобів 

створення і систематизації законів). Подальші напрями досліджень законодавчої 

техніки спрямовані на опрацювання теоретико-правових аспектів її практичного 

застосування. 
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Розділ ІІ 

ФІЛОСОФІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Анатолій Козловський 

 

ОНТОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Буття виникло з Ніщо як Відповідальність.  

Ніщо  стихія безвідповідальності, а з безвідповідальності ніщо не виникає. 

Становлення завжди є поступовим нівелюванням безвідповідальності й зростанням 

паростків відповідальності.  

Безвідповідальність є тупиковим шляхом і провалом у Ніщо. Водночас духовна 

«безвідповідальність» є стихією Свободи. 

Як і Чому Буття виникає з Ніщо? Для чого Ніщо потрібно було стати 

відповідальним, коли безвідповідальність є стихія і автентичний стан Ніщо?  

Буття – це відповідь Ніщо за прийняття на себе відповідальності. 

Те, що існує, заявляє про себе. Буття заявляє про себе Ніщо тим, що бере на себе 

відповідальність. Ніщо не має за що відповідати. Якщо воно за щось і відповідає, то 

тоді Ніщо це відповідь Буттю про безвідповідальність і вже не є Ніщо, а Становлення. 

Становлення через відповідальність становиться в Буття, яке відповідальне за все. 

Повнота Буття – це Абсолютна Відповідальність, що в реальності майже не існує. 

Реальність і є відносна відповідальність, вона частково відповідає за себе, частково 

стихійна і безвідповідальна, або безвідповідальна перед Ніщо. 

Все, що існує, заявляє про себе і дає відповідь Ніщо про те, що воно не Ніщо, а 

відповідальність. Зростання Буття є зростання відповідальності, яке в своєму 

розвитку проходить певні стадії, відмінні між собою в якісному значенні. Тому рівні 

Буття є рівні Відповідальності. Існування можливе і без відповідальності, але саме 

тому воно є існуванням, а не Буттям. Екзистенція як існування є існування в Бутті. 

Існування настільки екзистенціальне, наскільки воно буттєве. Право настільки 

екзистенціальне, наскільки воно Буттєве, а не тому, що воно суще. Суще не завжди 

відповідальне, ступінь його відповідальності визначає й можливості його буттєвості. 

Буття і Ніщо як крайнощі опосередковуються через Суще, в якому перемішане буттєве 

й нищівне. Тому принципова хибність правореалізації й правозастосування полягає в 

абсолютному ототожнені їх буттєвості, коли вони є тільки певною мірою буттєвості в 

сущому як правоіснуванні. 

Буття є такою абстракцією, в якій більше Життя і Права, ніж у самому житті і 

функціонуванні права, коли вони тільки існування сущого. Відповідальність є шлях і 

механізм наближення правового сущого до Права і реального існування до 

субстанціального (справжнього) Життя. Право настільки субстанціальне, наскільки 

воно відповідальне.  

Відповідальність  субстанція Права. Буття права – це буття його 

відповідальності. Закон, конституція настільки правові, наскільки субстанціально 

відповідальні. Субстанціально безвідповідальний акт є правове ніщо, існуюче в 

структурі правовідносин і функціонально поглинає субстанціально правове, 

поступово перетворюючи його в неправове, а потім і в Ніщо. 

Отже, Відповідальність як правова субстанція є джерелом життя та існування 

Права, водночас Безвідповідальність є формою ерозії й поглинання права в Ніщо.  



 

 98 

Ніщо як стихія безвідповідальності дає ілюзію автентичної свободи і 

субстанціальної самодостатності.  

Абсолютна Відповідальність мало відрізняється від Абсолютної Свободи, яка є 

«вільним морем спокійної безвідповідальності». Проте абсолютна відповідальність є 

тільки вищим ідеалом і шляхом до вищої свободи, в реальності ж, яка є віртуальною 

консистенцією буття і сущого, відповідальності й безвідповідальності, вищий рівень 

відповідальності насправді є тільки відносно можливий рівень і не дає абсолютної 

свободи. Властивість людини завжди забігати в абсолютну свободу («роблю, що хочу, 

тому що я так хочу») згодом карається нею ж самою як темпоральна трансформація в 

абсолютну відповідальність.  

Свавілля є перестрибуванням межі власної відповідальності, за якою маячить 

Ніщо як нищівна відповідальність перетворення в ніщо. Водночас постійне долання 

власної межі відповідальності є трансцендентальним шляхом до Буття як буттєвої 

відповідальності свободи у повноті існування. Де критерій свавілля чи 

відповідального трансцендування? Критерій в єдності мого Я і Трансцендентного. 

Свавілля  коли моє Я заміщає, підміняє, поглинає, заперечує Трансцендентне. 

Екзистенція  коли Трансцендентне є метою і формою реалізації мого Я. Свавілля  

це я, яке намагається стати Я завдяки і через своє я. Право  це я, яке стає Я через 

трансцендентне. Тому що Право і є Трансцендентне як Буття Справедливості в його 

Відповідальності.  

Реальність  це динаміка Буття і Сущого, Відповідальності та 

Безвідповідальності. Невикритий злочин є безвідповідальністю як специфічною 

формою відповідальності перед Ніщо. Злочин – це деформація буття і ніщо сущого.  

Відповідальність є мірою людини. Людина є мірою всіх речей, а відповідальність 

 мірою людини. Людина настільки є Людиною, наскільки вона відповідальна.  

Проте в самому Бутті чи в традиційній логіці його пізнання закладена якась вада: 

моральна доброчинність вважається основою повноти радості і щастя, проте в 

повсякденному житті злий і хитрий завжди отримує більшу насолоду тутешнього 

існування; буття також відповідальне, проте безвідповідальність дає більше 

задоволення і ні до чого іншого так не прагне людина, як «перестрибнути» через будь-

які перешкоди відповідальності – від найменших до життєво стратегічних.  

Безвідповідальність завжди солодка: вона дає зиск; вона дозволяє обігнати 

ближнього в погоні за успіхом, насолодою і радощами життя. Чим безвідповідальність 

не приємніша, ніж відповідальність? А відповідальність – це завжди напруга, тяжка 

праця, яка тільки й призводить до справедливості, тому й справедливість видається 

завжди важкою, рутинною, що врешті-решт не виправдовує себе в своєму зиску. Та 

радість, яку дає справедливість, аж ніяк не компенсує витрачених зусиль та 

перенесених страждань, перш за все часу, які на неї витрачені. Швидкість та 

ефективність  пафос безвідповідальності. Чому ж уповільненість більш виправдана? 

Вона надійна, надійніша. Безвідповідальність швидка й ефективна, проте 

ефективність її або короткочасна, або ненадійна. Ось основна вада 

безвідповідальності  ненадійність, неонтологічність, вона завжди передбачає ризик 

втрати ефективності, а то й втрати результату та необхідності «сплати неустойки», 

тобто зустрічі з відповідальністю. Відповідальність завжди передбачає витрати волі, 

часу й терпіння. Тільки такою ціною можна оплатити ефективність і спокій. 

Відповідальність можна розглядати як «політекономічний» (за термінологією Ж. 

Бодріяра) механізм отримання ефективного результату, надійності та спокою. Поспіх 
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породжує, просто вимагає безвідповідальності. Поспіх  мало не основна риса 

сучасної епохи
1
.  

Безвідповідальність завжди пов‟язана з ризиком. Хіба можна уявити собі 

цікавість життя без ризику? Ризик і Життя неподільні, без ризику  сум, нудьга і 

нецікавість. Хто не ризикує, той не знає радощів життя. Як пов‟язані ризик і 

безвідповідальність? Хіба не є ризик більш складною формою відповідальності
2
? 

Відповідальність завжди регламентована, тому й нецікава. Засвоївши розроблений 

механізм, далі неможливо просуватися вище по ієрархії без такого ж рутинного 

засвоєння «наступної відповідальності». Ризик – це завжди вихід за межі сталого, 

рутинного.  

Небажання відповідальності зумовлене її нецікавістю: «Не хочу бути 

відповідальним, це нецікаво. Відповідальність розписана за пунктами, які вже 

набридли. Хочеться нового, та як його досягти, коли воно не розписане у 

відповідальність, принаймні для мене не регламентоване, оскільки про цю 

регламентацію я ще не знаю, нею не володію, а результату я жадаю вже, негайно, 

оскільки попередній мені вже нецікавий, а засвоювати наступний механізм 

відповідальності важко, довго і не завжди бажано, як би його перестрибнути, а потім 

вже якось освоїти само собою. Я вище інших, а хто знає, яким шляхом я досягнув 

цього рівня». Отже, відповідальність є внутрішньою характеристикою механізму 

отримання результату. Результат є зовнішньою характеристикою діяльності людини.  

Відповідальність внутрішня, безвідповідальність зовнішня
3
. Відповідальність 

відповідає і за засоби, безвідповідальність  тільки за мету. Мета, результат має 

більше значення для людини, тому їм приділяється значно більше уваги в діяльності 

людини. Людину оцінюють за її досягненнями, а не за тим, як довго вона мучилася і 

страждала за них. Твої страждання  твої проблеми, нам вони не цікаві. Тому мета і 

результат у сучасному світі пріоритетні. Більше того, вони є основною 

характеристикою сутності й цінності людини. Засоби завжди приховані, крім того, 

саме їх і приховують, щоб не напружувати інших і демонструвати свою 

надзвичайність та легкість отриманих результатів.  

Кожен етап має свої часові межі. Коли ти їх перевищуєш, то отримуєш 

характеристику безвідповідальності
4
. А якщо ти випереджаєш загальноприйняті 

параметри часу, тоді ти або успішний, або розумно ефективний, або хитро-

невідповідальний. У будь-якому разі, вихід за часові межі вікового етапу 

(відставання) пов‟язується із безвідповідальністю. 

Відповідальність є характеристикою конкретного онтологічно вікового етапу 

людини. Проте відповідальність може й дозволити перестрибнути через даний етап, 

якщо форма діяльності більш ефективна, ніж передбачено механізмом 

відповідальності даного етапу. Відповідальність пов‟язана із механізмом. А механізм 

має простір для творчості, і коли цей прихований потенціал розкривається, він може 

дати результати, які перевищують характеристики даного етапу, що прискорює 

перехід до наступного.  

Тобто, у відповідальності існує прихована закономірність засобів і результатів їх 

отримання: переакцентування уваги на результатах (основний критерій 

відповідальності сучасного суб‟єкта) приховує значущість потенційних джерел 
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засобів-механізмів їх досягнення. Отже, ігнорування механізмів відповідальності  

безвідповідальне!  

Будь-яка категорія права може бути протестована щодо її дії як відповідальності. 

Відповідальність є лакмусовим папірцем і інститутів права, і норм, і будь-якого 

іншого феномену права, оскільки в їхній основі так чи інакше знаходиться структура 

відповідальності. В основі права загалом знаходиться структура відповідальності. 

Якщо необхідно виявити сутність і структуру права  вияви сутність і структуру 

відповідальності. Так само лакмусовий папірець відповідальності є своєрідним 

тестом і будь-якої концепції права. Слабко аргументована концепція права не дає 

ефективного механізму відповідальності, її взаємодії з безвідповідальністю та її 

наслідками.  

Якщо відповідальність є формою, а результат змістом, тоді це така форма, яка 

значною мірою відповідальна за зміст. Інколи реалізована форма повністю руйнує 

бажаний зміст. Інколи новий зміст корегує форму, підтягує її до себе. Частіше за все 

так воно й відбувається: суб‟єкт «перестрибує» через форму заради змісту, реалізує 

мету випадковими засобами і потім її оформлює. Великий розрив між формою та 

змістом руйнує і зміст, і результат.  

Відповідальність є сутністю права чи тільки формою його функціонування? 

Відповідальність є субстанцією права чи право може бути безсубстанціональним? Чи 

може право бути безвідповідальним, чи можливе безвідповідальне право? 

Безвідповідальність неодмінно наявна в структурі відповідальності і неможлива без 

неї. Відповідальність  це долання безвідповідальності. Проте безвідповідальність 

цікавіша, швидша. Чому безвідповідальність так приємна і бажана, результативна і 

безпосередня?  

Відповідальність завжди опосередкована. Безпосередність є запахом життя, 

повноти природи, природних сил. Опосередкованість завжди раціоналізована та 

пов‟язана з вольовим придушенням природних інстинктів, їх призупиненням. Дуже 

сумна відповідальність: вона є перманентним придушенням природних бажань і 

насолоди заради майбутньої насолоди, і не дає гарантії, що та майбутня насолода буде 

повною і тривалою. Безвідповідальність є насолодою вже зараз, а відповідальність 

тільки обіцяє її в майбутньому і не гарантує її.  

Відповідальність настільки ж надійна, наскільки і ненадійна. Вона може дати 

гарантовані результати і спокій, але може й не дати таких результатів, або просто 

жалюгідні результати у порівнянні із витраченими зусиллями. Де гарантія 

сьогоднішньої відповідальності, що вона дасть у майбутньому потрібні результати? А 

безвідповідальність, ризикована й захоплююча, чи принаймні просто цікава, може 

дати результат у вигляді швидких надприбутків, а якщо і не дасть, то й зусиль вона 

потребуватиме не таких вже й великих  «політекономія» проста. Чи варто 

засуджувати І. Бентама з його економією насолоди, якщо абсолютна більшість людей 

діє саме за такою схемою?  

Отже, основні онтологічні категорії, які можуть суттєво привідкрити завісу 

таємничості над відповідальністю як такою та «глибинними засадами юридичної 

відповідальності»
1
  це перш за все: а) безвідповідальність – чому право завжди має і 

породжує безвідповідальність, проте не може без неї існувати і завжди з нею 

ворогує?; b) час і його прискорення чи уповільнення, певний обсяг часу на реалізацію 

програми певного етапу життя; с) ризик і його результативність, економність і 

нешкідливість у випадку втрат чи надприбутки насолоди у разі виправданого ризику; 
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d) насолода і страждання; e) зовнішня оцінка результатів і відповідальність як 

внутрішній механізм діяльності, тобто внутрішнє і зовнішнє; f) результат, мета і 

засоби його досягнення; g) форма і зміст як характеристики відповідальності та 

безвідповідальності; h) кількість і якість в структурі відповідальності та 

безвідповідальності; i) природа людини як джерело відповідальності чи 

безвідповідальності; j) регламентованість відповідальності і творчість 

безвідповідальності і водночас творчий потенціал регламентованого механізму 

відповідальності; k) сенс життя і відповідальність, негативістське ставлення до 

безвідповідальності, яка є викривленим розумінням завдань життя як накопичення 

результатів, які ще не дають самого сенсу життя; l) відповідальність як структура 

права, а отже, і його субстрат і субстанція; m) розвиток і саморозвиток 

відповідальності, безвідповідальність як стрибок і відповідальність як розвиток. 

Невеличкий перелік категоріальних аспектів даного явища тільки свідчить, що 

феноменологія відповідальності ще не розкрита, в ній залишається безліч таємниць
1
, 

як і саме Право, що є відповідальним.  

Чи не найбільшою екзистенціально-онтологічною таємницею в структурі 

відповідальності є совість. 

Совість зав‟язана на Буття. Совість є відповідальним механізмом суще-

буттєвості людини
2
.  

Буття як Відповідальність пов‟язується з людиною через Совість. 

Ілюзія полягає в тому, що Совість вважають етичною категорією, тоді як вона є 

центральною категорією механізму функціонування автентичного права. Коли ведуть 

мову про природне право, яке зафіксоване в позитивному, це значить, що знайдено 

певні соціальні форми регламентації совісті як показника буття, яке є основою 

природного права. Повна регламентація совісті неможлива, як неможлива повна 

регламентація буття, яке нескінченне. Совість є формою скінченого в нескінченному, 

конкретною формою буття в конкретній людині. Критерієм придушення совісті є 

применшення, постійне і перманентне вбивство Буття в собі. 

Совість є онтичною формою зв‟язку сущого з Буттям як Відповідальністю. 

Совість  онтичний голос онтологічного Смислу. Його, голос, можна задушити, та 

безсвідоме карає за онтологічний розрив із Буттям. 

Совість онтологічна, тому що породжена соціальною онтологією як 

специфічною нормативністю самовиживання
3
. Проте існувати й функціонувати вона 

може тільки у формі інтравертно-суб‟єктивованих (моральна совість) чи у формі 

екстравертно-об‟єктивованих (соціально-поведінкова совість  етикет, правомірність 

дій) соціально-нормативних структур. Безсовісність означає відрив від онтології, 

втрату Буття й заплющення очей перед Ніщо. Тільки злиття з Буттям дає відчуття 

спокою, нечиста совість породжує неспокій через несвідомий відрив від Буття. 

Відповідальність і є механізмом закріплення в Бутті.  

Проте відповідальність ніколи не гарантована, совість не завжди дає радість. 

Окрім механізму відповідальності як форми поведінки, є ще й інші обов‟язкові її 

елементи, передусім онтологічна константа духовності, без якої відповідальність 

ніколи не гарантуватиме повноцінного результату. Совість може бути й бездуховною, 
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коли набуває вигляду зовнішнього процедурно-церемоніального характеру. За своєю 

автентичною природою совість є недемонстративним, суто внутрішнім явищем і 

потребує виправдання (відповідальності) перед самим собою, самоочищення, а не 

відмивання. 

Оскільки совість  духовно-внутрішнє явище, то в даному випадку діє закон 

оберненої оцінки: чим більший акцент робиться на демонстрації зовнішніх показників 

совісності, тим менше їх насправді в духовно-субстанціальному плані; чим більше 

неспокою в душі, тим більше зовнішнього фанфаронства. Закон оберненої оцінки діє 

завжди у формі постійної самокомпенсації, в психоаналізі подібне явище називають 

сублімацією взаємовідповідальності Ego і Super-Ego
1
.  

Онтологічно право також сублімативне щодо характеру відповідальності, і тут 

прихована одна з фундаментальних проблем функціонування та реалізації права як 

такого. При оцінці правомірної поведінки і різних форм правопорушень акцентується 

увага перш за все на аспектах зовнішньої поведінки суб‟єкта. Основні форми 

ретроспективної відповідальності також мають чисто зовнішній, матеріально-

об‟єктивований поведінковий характер. Право загалом в онтично сущому має 

переважно біхевіористський характер. У цьому його регулятивність, але саме в цьому 

полягає і його обмеженість, неефективність. 

Поведінка завжди мотивована. У мотивації ж концентруються не тільки чисто 

матеріальні потреби й інтереси, в ній задіяні й чисельні морально-духовні чинники, 

наприклад, престиж, честь і гідність
2
. Акцентуація правореалізації та 

правозастосування на зовнішньо сущому тому не може давати і гарантувати в 

структурі ретроспективної відповідальності ефект виправлення та перевиховання
3
, які 

в своїй основі є внутрішньо духовними феноменами, хоча й породжені соціально-

онтологічними чинниками, до яких, зокрема, належить совість.  

Абсолютна відповідальність  це смерть права. Право неодмінно передбачає 

безвідповідальність, породжує її, виступаючи формою її постійного долання. 

Людина не може бути постійно відповідальною, якщо не хоче перетворитися на 

механізм. Людина може бути принципово відповідальною, якщо в самій 

відповідальності вона відкриває творчі потенціали, які роблять відповідальність 

цікавою, захоплюючою і результативною. Тільки результативна відповідальність 

здатна до саморозвитку, і саме така відповідальність передбачає елемент творчості. 

Підвищення ефективності неможливе як тривалий процес, якщо воно ґрунтується на 

простій інтенсифікації, а не на творчій переробці самої структури наявних механізмів 

відповідальності. Безвідповідальність дає «стрибок», проте не забезпечує розвитку.  

Чому Безвідповідальність утворює саму стихію й атмосферу Буття? 

Відповідальність вважається онтологічною, проте в стихії сущого не є переважною і 

посідає жалюгідно мізерне місце. Прояви автентичної відповідальності постають як 

маленькі зірочки серед густої ночі безвідповідальності. Безвідповідальність більш 

онтологічна в сущому, ніж відповідальність. Є певне дзеркальне співвідношення 

Буття і Сущого як Відповідальності й Безвідповідальності. Відповідальність 

вкорінена у самій субстанції буття, безвідповідальність є тільки її моментом, умовою, 

середовищем, випадковим в тотально-глобальній необхідності Буття. Як 

безвідповідальність воює з Відповідальністю в сфері Буття, так відповідальність воює 
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з Безвідповідальністю в сфері Сущого. Безвідповідальність є стихією і повітрям 

Сущого. Безвідповідальність діє як відповідальність, подібно до того як Диявол діє в 

образі благого порадника-Змія. Безвідповідальність завжди приховується, ховається в 

темноті, світло викриває безвідповідальність і перетворює її на відповідальність та 

покарання.  

У суспільстві та праві встановлений і проголошений принцип невідворотності 

відповідальності, тому що він є найбільш яскравим показником відсутності реальної 

відповідальності на практиці. Відповідальність існує і реалізується настільки, 

наскільки це необхідно для підтримання самого суспільства як цілого. 

Відповідальність завжди посилюється в цілісній системі, якщо їй загрожує руйнація і 

розвал. При стабільності системи існують оптимально допустимі межі 

безвідповідальності як гносеологічні розвідники динамічного зростання системи. У 

праві таку роль виконують дозвільні норми, і якщо в їхніх межах реалізуються акти, 

об‟єктивно шкідливі для системи, вони все одно вважаються правовими. Право дає 

можливість отримати задоволення від безвідповідальності, якщо це істотно не 

загрожує самій системі, в якій інші теж намагаються отримати частку 

безвідповідальності. Тому відповідальність є системоутворюючим механізмом 

суспільства за своїм значенням, проте не за своїм обсягом. Безвідповідальність 

складає атмосферу й основне середовище існування відповідальності як серцевини 

суспільства і буття як субстанції.  

Закон зворотньої оцінки чітко викриває механізм дії безвідповідальності: вона 

завжди постає і представляється як відповідальність. Безсвідоме як 

безвідповідальність видає себе в чисельній кількості дрібниць як контрольована 

форма відповідальності
1
. З цього складається стихія соціальної віртуальності 

відповідальності-безвідповідальності. 

Відповідальність є Спокій, основність, тому що ґрунтується на бутті, яке є 

сутністю. Буття спокійне, воно не поспішає. Відповідальність не завжди спокійна, 

коли поспішає відповісти і натикається на безвідповідальність. Реальна, автентична 

відповідальність вчасна і спокійна. Заздалегідь-відповідальність неефективна, хоча 

ефективна відповідальність завжди відповідальність-заздалегідь. Відповідальність 

має свій час. Невчасна відповідальність  безвідповідальність. Відповідальність 

оптимально темпоральна.  

Відповідальність має темпоральні межі із відповідними хроновластивостями, 

характерних для різних структурно-ієрархічних видів відповідальності. 

При наближенні до Буття час відповідальності уповільнюється, при наближенні 

до Сущого він прискорюється. Така ж хроносистема правової відповідальності: 

конституційна відповідальність має значно триваліші часові межі, ніж, скажімо, 

цивільно-договірна відповідальність, визначена строком договору. Строк 

функціонування сущого визначає строк відповідальності, проте суще, засноване на 

бутті і ним визначене, не знімає відповідальності як такої, що є характеристикою 

самого буття, а не сущого
2
.  

В сущому відповідальність висвітлює субстанцію буття, безвідповідальність  

субстанцію людини. Людина абуттєва істота в розумінні буття-ніщо істоти. Небуття 

визначає буття людини як безвідповідальність саму її сутність.  
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Безвідповідальність  «ефективний» спосіб обходу відповідальності. Черга є 

простим свідченням «безвідповідальної онтології» людини: вистояти велику чергу 

складно, це вимагає багато часу. Обхід черги є формою самоствердження  який я 

спритний, якщо знайшов спосіб прискорити чи обійти чергу. Злочин  це користь, 

отримана поза чергою. Злочин завжди соціально позачерговий і несправедливий з 

огляду на прийняті в суспільстві чергоправила отримання блага
1
. Дострокове 

отримання блага це ще більше благо, ніж благо просто чергове. Злочин завжди 

достроковий і тому гордо самозадоволений.  

Буття також має свою чергу. Тому воно завжди справедливе, оскільки ніколи в 

своїй черзі не поспішає. Йому нікуди поспішати, хіба що до буття, яким воно вже 

саме по собі є. Все, що має статися, станеться; все, що уповільнюється, прискориться, 

але й уповільнення й прискорення стосовно вічності тотожні. Черга буття це черга 

самореалізації буття, яке все одно станеться, тому самореалізація буття нецікава, 

цікава нереалізація. Людина цікава тому, що може бути нереалізованою, вона 

неспокійна в своїй нереалізованості. Але буття жорстоко грається з людиною, 

надаючи їй обмаль часу на реалізацію. Буття несправедливе у своїй справедливості. 

Одне сподівання на Бога, який абсолютно справедливий. Бог і є Справедливість у 

реалізації відповідальності. Пекло  юридизований принцип невідворотності 

відповідальності, забезпечений божим судом, абсолютно справедливим і надійним. У 

житті земному такого не буває, тут свої закони, царство Цісаря. Цісар  це бог Буття, 

Бог  це цар Духу. Хіба справедливість можлива тільки в царстві Духу? Для чого 

необхідна справедливість на землі?  

Є чергова справедливість і є позачергова, відповідальна і безвідповідальна. 

Чергова справедливість відповідальна, тобто відповідає порядку 

(регламентації) отримання благ. Чим благо цінніше, дорожче, тим довша і триваліша 

черга за ним, оскільки вартість визначається часом на виробництво даного блага. 

Багатство  це і є накопичений час, тому можна за час власного життя накопичити 

часу значно більше, ніж час власного життя. Дім, дерево, син  символічний показник 

загальноприйнятої вартості часу життя середнього чоловіка. Позачергове благо може 

бути отримане тільки двома можливими способами: або за рахунок інтелектуальних 

переваг і творчого підходу до функціональної діяльності, або за рахунок інших, 

використовуючи при цьому як прикриття моральні гасла. Оскільки талант і здібність, 

не кажучи вже про геніальність, завжди складали абсолютну меншість людства в усі 

часи і в будь-якій країні, а потреба в благах і задоволеннях закладена в кожній людині, 

то залишається один-єдиний спосіб захоплення благ  неправда як основний метод 

обґрунтування й отримання благ, причому неправда спрямована не тільки назовні, але 

й на внутрішнє, на самого себе, тобто самообман як гарантія психічної рівноваги і 

морального самообґрунтування
2
.  

Онтологія людини визначає онтологію суспільства, а останнє визначає характер 

права, встановленого в даному суспільстві і для даної людини. Встановлене право 

регламентує критерії і порядок відповідальності, характерні для даного суспільства, 

але відрізняється воно від правил іншого суспільства тільки національно-історичними 

відмінностями, оскільки відповідальність онтологічна, як зазначено, і випливає з 

природи людини і нею зумовлена. Отже, мораль і право як відповідальність є формою 

реакції суспільства на безталанність людини, яка потребує блага.  
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Суспільство зазвичай експлуатує здібності й таланти як основні джерела 

соціальної енергії та розвитку, водночас, об‟єктивно вимушене «придушувати» їх, як 

потенційних конкурентів і основних претендентів на соціальне благо: без таланту й 

інтелекту неможливий розвиток суспільства, але з прийняттям їх як єдиних критеріїв 

отримання благ абсолютна більшість залишилася б без тих благ, на які за даними 

критеріями не можна було б претендувати. Виникає необхідність у відповідальному 

нівелюванні таланту й інтелекту як підстави для отримання рівного блага іншими. 

Зовнішня відповідальність як знаряддя посередності і також «безвідповідальність» 

надлюдини як відповідальність перед самою собою була обґрунтована у філософії Ф. 

Ніцше. Вся його концепція побудована на експлікації морально-психологічного 

механізму боротьби мас із талантом, релігії та моралі як відповідальності і знаряддя 

захисту слабких, тому воля до влади є формою самоствердження особистості, а 

надлюдина і є самореалізованою особистістю. 

Заклавши волю до влади в онтологію людини, Ніцше «забув» чи «втратив» 

важливіший критерій допустимості запуску механізму волереалізації як основний 

запобіжник її саморуйнації  абсолютну цінність і першовластивість людської 

субстанції  Любов. Любов як Дух, Любов як Радість, Любов як Справедливість, 

Любов як Свобода. Свобода надлюдини у Ніцше це, на жаль, свобода без Любові, це 

свобода самотності в своїй волетотожності як продукту влади. Влада і Любов 

взаємовиключні поняття. Влада реалізується завдяки виключення Любові зі структури 

владовідносин (пригадаймо, що право є формою примусу), а Любов нівелює потребу 

у владі. Єдність Влади і Любові це Мистецтво, так само як єдність Права і Свободи це 

Справедливість. Ні мистецтво, ні справедливість не можуть бути і не можуть стати 

механічними, регламентованими, вони можуть бути тільки продуктом Творчості, а 

вона завжди під питанням і мало кому вдається, навіть якщо приймається як свідома 

настанова діяльності.  

Чи є уникнення відповідальності онтологічною проблемою? Якщо 

відповідальність онтологічна, то її уникнення принципово неможливе, проте реально 

суще пронизане безвідповідальністю. Право є погонею за безвідповідальністю, як 

буття намагається поглинуте суще. Суще і є полем боротьби між Буттям і Ніщо, 

Відповідальністю і Безвідповідальністю
1
. Чому ця боротьба є постійно-

перманентною, коли в кінцевому рахунку безвідповідальність онтологічно-об‟єктивно 

повинна перетворитися на відповідальність і зникнути як Ніщо? Якщо 

Відповідальність онтологічна, то тоді безвідповідальність неонтологічна?  

Онтологія має складну структуру і не становить тільки Буття. Вона включає й 

Небуття, а отже завжди є місце й безвідповідальності. Безвідповідальність, яка зникає 

в бутті відповідальності, зникає разом із Ніщо, а з ним і саме Буття як опозиція 

небуттю – ніщо. Отже, безвідповідальність настільки ж онтологічна, наскільки 

онтологічна й відповідальність. Мабуть повинна існувати більш загальна категорія, 

котра відображає певну надреальність, в якій відповідальність і безвідповідальність є 

тільки її моментами.  

Право  це пекло відповідальності. Відповідальність є шлях до раю. Пекло і Рай 

починаються в мені, а отже Відповідальність починається в мені, вона манить і 

відштовхує. Чому відповідальність  це радість і страждання? Радість і страждання  

основні онтологічно-екзистенціальні характеристики відповідальності.  

Належне  джерело відповідальності. Належне  онтологічна категорія, воно 

онтологізує і саме право, яке тому стає онтологічним. Належне випливає з самого 
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буття, воно і є саме буття. Буття не може бути не належним. Суще може бути 

належним і неналежним настільки, наскільки воно онтологізоване в Бутті. Належне 

лежить в основі цінності. Істинна цінність, вища цінність завжди належна, відіграє 

роль орієнтиру, критерію, норми, нормативності дій. Дія, котра не відповідає 

цінностям, належному, безвідповідальна. Звідси онтологічний зв‟язок-ієрархія: Буття 

 Належне  Цінність  Норма  Відповідальність  Право. 

Які підстави стверджувати зв‟язок Буття і Належного, стверджувати Буття як 

Належне? Відповідь на це питання визначатиме обґрунтованість основної тези, що 

Буття є Відповідальність, яка сама є інтенцією Належного, що реалізується у двох 

основних формах правомірності чи неправомірності.  

Засобом від супротивного питання можна поставити інакше: чи може Буття бути 

Неналежним? Чи взагалі буттю байдужа належність-неналежність, воно просто є і 

незалежне від них?  

По-перше, слід виявити онтологічно-гносеологічний статус Належного: воно є 

ідеальне, матеріальне чи ідеально-матеріальне утворення? Відповідь на це питання 

значною мірою визначає природу відповідальності як основну категорію права.  

По-друге, співставлення Належного і Буття передбачає розуміння природи 

самого Буття. Але ж відомо, що, за словами М. Хайдеггера, «поняття буття скоріш 

саме темне»
1
, і передбачає його герменевтичне випитування засобом сущого. Та якщо 

уточнювати, «від якого сущого повинен брати свій початок розмикання буття?»
2
, то в 

нашому випадку це  на основі екзинтенціально-правового сущого.  

В матеріально-фізичному світі існує абсолютне Право, побудоване на 

Абсолютному Законі, непорушному й абсолютно відповідальному. А де є абсолютна 

відповідальність, там немає безвідповідальності, а отже, немає ні відповідальності, ні 

безвідповідальності. Землетрус є відповідальність, чи безвідповідальність? І в цьому 

випадку можна стверджувати про момент відповідальності. Землетрус 

(геооптимізація) є результатом неоптимального накопичення земних пластів, так само 

як і вибух вулкану є наслідком періодичного перенакопичення оптимального тиску 

температур. Оптимізація на рівні фізичного світу виконує функцію відповідальності 

фізичних тіл, що вийшли за межі дії власних сил і порушили закони сил більш 

високого порядку.  

«Причина → Дія → Наслідок»  фундаментальний закон природи, що є 

онтологічною підставою юридичного принципу відповідальності. Космос  стихія 

взаємодій, і кожне переміщення, зіткнення, вибух чи колапс викликані певними 

причинами і не можуть не мати певних наслідків фізичного, біологічного, соціального 

чи духовного характеру. Принцип-закон «Причина → Дія → Наслідок»  це 

специфічно-онтична експлікація онтологічно-фундаментальної сутності Буття як 

Відповідальності. Буття як Дія, Буття як Еволюція і Розвиток, Буття як Дух можливі і 

є тільки у формі Буття як Відповідальності. 

Проте виникає логічне заперечення стосовного онтологічного статусу 

Відповідальності як субстратно-внутрішньої структури Буття: якщо відповідальність 

неминуча і є абсолютним законом Буття, то її не існує взагалі. Якщо у природі панує 

лапласівська, жорстко однозначна причинність і все зумовлене, ніщо й ніхто ні за що 

не відповідає. Як камінь «не відповідає» за те, що його хвилею штовхнув з гори 

вибух-грім, так і людина не повинна відповідати за свій вчинок, оскільки він 

обов‟язково зумовлений низкою об‟єктивно-психічних чи якихось інших соціально-

                                                 
1
 Хайдеггер М.  М.: Ad Marginem, 1997.  С. 3. 

2
 Там само. – С.7. 
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економічних причин. Отже, абсолютна відповідальність, як зазначалося, неодмінно 

зумовлює абсолютну безвідповідальність.  

Історія напружених міркувань про детерміністичну природу відповідальності
1
 

натякає на наявність тут жахливо-кривавого кола, в якому страждали і гинули тисячі 

невинних. Злочин має бути покараний  абсолютна істина
2
, злочин не може бути не 

покараним, інакше це є природно несправедливим. Проте тисячі злочинців, або хоча б 

просто хитрих і брехливих людей, котрі незаконно захоплюють майно чи інші блага, 

залишаються непокараними і радіють. Вічне питання бідних і обдурених  де 

справедливість, де кара? Ситуація жахлива й безвихідна. Відповідально-

безвідповідальне коло реалізується в принципі: відповідальність невідворотна, але 

безвідповідальна, за що буде відповідати і т.д. 

Юридична відповідальність є онто-онтичною відповідальністю. Вона 

субстанціальна, оскільки завжди є відповідальністю перед Буттям і не може уникнути 

свого онтологічного походження. Вона онтична як єдиний спосіб уникнення 

онтологізації правобуття-відповідальності. Онтичність права дає йому можливість 

бути безвідповідальним, певні межі ймовірно-безвідповідального функціонування
3
. 

Понад те, онтичність права  це постійна боротьба з його онтологічністю як буттє-

відповідальністю
4
. Право як онтичність завжди ховається за онтологічність, «натягає 

на себе її одяг», залишаючись при цьому суще-онтичним, для якого суще і є суще-

буттям, а право є суще-право. Онтологічне Право-Буття не уникає відповідальності, 

воно просто є Відповідальністю, уникає  інтерес-функціонування як суще-онтичне, в 

якому він реалізується, намагаючись максимально субстаціалізуватися.  

При переході від світу фізичного до світу біологічно-живого й соціального 

ступінь свободи розширюється разом із характером відповідальності
5
. У світі 

духовному свобода досягає абсолюту, а відповідальність стає радістю. Крайні 

параметри (фізичне і духовне) в людині як самовираженні буття, взаємовизначають 

одне одного: акцентуація біологічного й фізичного мінімізує духовне, проте є умовою 

духореалізації; акцентуація ж духовного мінімізує фізично-біологічне, проте є 

джерелом їх екстатичності й саморегуляції.  

 Вбивство  це самовбивство Буття. Тому Буття може бути відповідальним перед 

самим собою за своє Суще, як і Право відповідалізується в процесі онтологізації за 

свою неправість. Жертва злочину є проявом безглуздості Буття, яке претендує мати 

Смисл. Тому буття  це Становлення, а не Status quoi-Буття. Невинна жертва є 

обвинуваченням Буттю за його безвідповідальність. Виникає антиномія: буття 

відповідальне і водночас породжує безневинні жертви, за які не відповідає.  

Безневинна жертва свідчить про те, що проблема реальності права чи правової 

реальності ставить водночас і проблему антиреальності чи нереальності права, 

неправа в рамках права
6
. Право може бути і несубстанційним, формально порожнім, 

коли форма, процедура «поглинає» зміст і смисл у нищівне ніщо. Антиправова 

реальність «роз‟їдає» правову, як і Ніщо утверджується в Бутті шляхом його нищівної 

асиміляції та редукції до Ніщо як підміни Буття. Претензія Ніщо на п‟єдестал Буття  

                                                 
1
 Шаргородский М. Д. Детерминизм и ответственность // Правоведение. – – С. 40-57. 

2
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т.  С. 7. 

3
 Moor, Michael S. Excerpts From Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology // Association. Journal for Legal 

and Social Theory. – 2003.  Vol. 7. – ғ 1. – P. 145-157. 
4
 Иеринг Р. Борьба за право.  2-е изд.  СПб., 1904. – 96 с. 

5
 Tamanaha Brian Z. An Analytical Map of Social Scientific Approaches to the Concept of Law // Oxford Journal of Legal 

Studies. -535. 
6
 Максимов С. И.  
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довічна інтенція нищівного Ніщо як сублімативно-компенсаторного устремління 

порожнечі, яка намагається себе заповнити. Через жертву право самостверджується, 

через примус  реалізує покарання
1
, завдяки духовно-субстанційній справедливості  

стає Правом. 

Відповідальність  поле битви Буття і Небуття. Перемоги Небуття в структурі 

Відповідальності викликають руйнівні процеси у правовій системі. Так, в 

остаточному варіанті Конституції України
2
 було відхилено положення про наявність і 

правовий статус Громадянського суспільства, понад те, у тексті Конституції взагалі не 

згадується термін «громадянське суспільство», хоч очевидно й відомо, що в 

загальноприйнятій юридичній конструкції правової держави передбачається як 

абсолютно необхідний елемент наявність у ній громадянського суспільства. Чому це 

так сталося абсолютно зрозуміло  громадянське суспільство є гарантією 

відповідальності держави перед народом
3
. Подібні ж проблеми виникають і у зв‟язку з 

відповідальним, тобто правовим, статусом інституту президентства: повноваження 

надмірні  відповідальність мінімальна. Дана ситуація характерна для абсолютної 

більшості країн світу 

Суще намагається поглинути Буття, а Відповідальність  Безвідповідальне як 

запах Свободи. Безвідповідальність є Свобода, вкорінена в Бутті, тому є онтологічною 

відповідальністю за Буття. Свобода настільки ж онтологічна і буттєва, наскільки 

безвідповідальна і несубстанційна, вона є формою розвитку Буття і тому є основою 

його субстанційної відповідальності.  

Право онтологічне тому, що воно Відповідальне. Відповідальність  саме Буття 

яке є Свобода. Свобода настільки ж відповідальна, наскільки й «безвідповідальна», 

тому вона є безосновна основа Буття. Відповідальність настільки ж є формою 

свободи, наскільки й несвободи, вона є віртуальним полем боротьби свободи і 

несвободи. Буття в своїй буттєвості через Становлення перетворює відповідальність – 

як несвободу на Відповідальність – як Свободу і таким чином стає Правом. 
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МОДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

НЕВІДВОРОТНІСТЬ, ДОВІЛЬНІСТЬ, НЕМОЖЛИВІСТЬ 

 
Теорія, яка претендує на наукову переконливість, будується з урахуванням низки 

методологічних вимог до тих логічних взаємозв‟язків, які можуть мати місце між 

складовими теорії. Повнота та несуперечливість є зразком такого роду вимог. Останні 

мають забезпечити адекватну формалізацію якої-небудь змістовної теорії. Проте 

отриманий результат здійснення цих запитів буде парадоксальним в рамках тих 

теорій, які прагнуть відповідати принципу повноти, оскільки в цілому повна система 

не може бути несуперечливою. В свою чергу, частина повних та суперечливих систем 

– паранесуперечливі, або нетривіально суперечливі системи – можуть мати значну 

цінність.  

Метою даної статті є пояснення висловленого вище парадоксу на прикладі 

загальної теорії юридичної відповідальності, що конкретизується у формі твердження 

про невідворотний, довільний та неможливий характер такої відповідальності. 

Для розуміння постановки питання про повноту та паранесуперечливість 

юридичної відповідальності, потрібно насамперед взяти до уваги положення тих 

дисциплін, які служать основою для теорії права взагалі та теорії юридичної 

відповідальності зокрема. Йдеться про різні види логіки (традиційна, модальна, уявна, 

семіотика тощо)
1
, а також про філософсько-правові підвалини згаданих теорій.  

Значний вклад у розв‟язання зазначеного парадоксу на прикладі юридичного 

матеріалу внесли українські філософи права, зокрема, А.А. Козловський, 

С.І. Максимов та ін. Так, постановка А.А. Козловським питання про те, що абсолютне 

і що релятивне пізнається в праві
2
, і визначення ним підходів до відповіді на нього: 

«Абсолютне ніколи не можна сформулювати остаточно. Абсолютне не терпить 

абсолютних формулювань. Абсолютне – мета, що досягається, але ніколи не можна 

сказати, що вона вже досягнута»
3
, – відсилає дослідника до відомих теорем К. Геделя 

про неповноту формальних систем, оскільки їх сенс зводиться до констатації, «що 

досить багаті аксіоматичні системи … (які є ідеалом для правових систем. – О. М.) у 

принципі не можуть бути повними»
4
, тобто – що абсолютно повних і одночасно 

несуперечливих систем немає.  

Загалом парадокс розв‟язується в рамках нового різновиду логіки, початки якої 

закладені, зокрема, М.О. Васильєвим (уявна логіка)
5
. Так, як зазначає С.Д. Цалін, «у 

деяких теоріях можуть зустрічатися суперечливі висловлювання». 

В останні десятиліття розробляється так звана паранесуперечлива логіка, 

відповідно до якої теорію можна побудувати так, що в ній стає неможливим виводити 

                                                 
1
 В цілому про різновиди логік див., наприклад: Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки: Підручник для 

студ. та аспір. гуман. спеціальностей вищ. навч. закладів. – К.: Абрис, 1997, особливо: С. 17–32 (семіотика), С. 

97–108 (модальна логіка), С. 117–126 (деонтична логіка) та ін. 
2
 Козловський А. А. Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз): дис. … докт. юрид. наук. – 

Чернівці, 2000. – С. 43. 
3
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4
 Логіка: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; За 

заг. ред. проф. В. Д. Титова. – Х.: Право, 2008. – С. 191. 
5
 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. – М.: Наука, 1989. – С. 12-123. 
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з суперечливості усе, що завгодно. Суперечливість локалізується у певному фрагменті 

теорії. Тоді із суперечливості не випливає тривіальність теорії
1
. 

Семіотика, як дещо старша дисципліна, надає паранесуперечливій логіці 

методологічний інструментарій, в першу чергу – поняття формальної системи та її 

інтерпретації (семантичної моделі), а також обґрунтування тощо. Так, і в рамках 

паранесуперечливої логіки може вважатися, що «конкретна формальна система може 

бути різним чином інтерпретована (тобто для неї можуть бути побудовані різноманітні 

семантичні моделі), і разом з тим одна й та сама семантична модель може бути по 

різному формалізована»
2
, якщо поняття семантична модель розуміти як будь-яку 

змістовну інтерпретацію якої-небудь формальної системи або теорії, тобто як 

теоретичну модель. 

Модальна логіка
3
 взагалі чи її різновид – деонтична логіка

4
, або логіка норм

5
, 

зокрема можуть служити додатковим підспір‟ям для розробки теми юридичної 

відповідальності з точки зору її формальної характеристики.  

Потенціал згаданих вище логік можна використати в рамках загальної теорії 

юридичної відповідальності, що розробляється великим колом дослідників (О.С. 

Бондарєв, С.М. Братусь, В.В. Лазарєв, О.Е. Лейст, Д.А. Ліпінський, М.С. Малеїн, В.М. 

Оніщенко, О.В. Петришин, П. М. Рабінович, І.С. Самощенко, В.О. Тархов, М.Х. 

Фарукшин, Р.Л. Хачатуров, Л.С. Явич та ін.), як для обґрунтування уже досягнутих 

результатів, так і для прогнозування шляхів розвитку даного інституту. Так, питання 

невідворотності юридичної відповідальності досліджувалося найбільше (Л.В. 

Головко, Ю.Ю. Коломієць, Д.А. Ліпінський, Т.А. Малаш, М.С. Малеїн, А.В. 

Помогалов, Р.Л. Хачатуров), тоді як питанню довільності чи неможливості 

відповідальності приділялася менша увага (зокрема, А.У. Алієв). За відправний пункт 

можна взяти таке визначення юридичної відповідальності: «Юридична 

відповідальність – це передбачені нормами права і здійснювані в правових відносинах 

у процесуальному порядку уповноваженими державою суб‟єктами засоби державного 

примусу до особи, яка вчинила правопорушення, що тягне для неї обов‟язок зазнавати 

несприятливих наслідків особистого, майнового або організаційного характеру, вид і 

міра яких передбачені санкціями правових норм» (С. М. Олейников)
6
, однак в ньому 

не відображено належним чином формальний аспект інституту, про який йдеться у 

цій статті. 

Існує декілька різновидів формальних систем юридичної відповідальності: по-

перше, формальна система юридичної відповідальності в цілому, по-друге, формальна 

система кожної змістовної складової юридичної відповідальності, по-третє, 

формальна система формальної складової юридичної відповідальності. Така 

класифікація ґрунтується на констатації, що принцип має структуру умовного 

судження. Абстрагуючись від перших двох аспектів, далі викладається аналіз лише 

третього аспекту, хоча в результаті ми отримуємо підходи до побудови формальної 

                                                 
1
 Логіка: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; За 

заг. ред. проф. В. Д. Титова. – Х.: Право, 2008. – С. 191. 

 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. – М.: Наука, 1989. – С. 190. 
2
 Переверзев В. Н. Логистика: Справочная книга по логике. – М.: Мысль, 1995. – С. 166. 

3
 Фейс Р. Модальная логика. – М.: Наука, 1974. 

4
 Вригг Г. Х. Логико-философские исследования: Избр. тр.: Пер. с англ. / Общ. ред. Г. И. Рузавина и В. А. 

Смирнова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 345–410. 
5
 Ивин А. А. Логика норм. – М.: МГУ, 1973. 

6
 Загальна теорія держави і права: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів /  М. В. Цвік, О. В. Петришин, 

Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009. 

– С. 375. 
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системи юридичної відповідальності в цілому, а також для глибшого розуміння змісту 

цього інституту. Формальна система формальної складової юридичної 

відповідальності іншими словами може бути позначена як формальна система 

модальності юридичної відповідальності, оскільки в її основу покладені три алетичні 

модальності: необхідність, випадковість та неможливість, які разом повно, хоча і 

нетривіально суперечливо дають уявлення про формальний бік юридичної 

відповідальності на рівні законодавця. 

Аксіомою стало твердження про те, що у структуру складу правопорушення 

входять об‟єкт, суб‟єкт, об‟єктивна та суб‟єктивна сторони. Вчені-цивілісти, однак, 

розуміють елементи складу цивільно-правового правопорушення дещо інакше. До 

умов, які є необхідними для накладення відповідальності на порушника цивільних 

прав та обов‟язків, відносять: а) протиправне порушення особою накладених на нього 

обов‟язків та суб‟єктивних прав інших осіб; б) спричинення протиправною 

поведінкою правопорушника шкоди чи збитків; в) наявність причинного зв‟язку між 

протиправною поведінкою правопорушника та шкідливими наслідками, які настали; 

г) наявність вини правопорушника
1
. В будь-якому разі склад правопорушення містить 

три абстрактних моменти: мету (у формі провини), засіб (та чи інша дія) та результат 

(шкода), а також причинно-наслідковий зв‟язок між цими аспектами. Фактичний 

склад правопорушення в цілому є умовою для настання юридичної відповідальності 

та однією з двох змістовних її характеристик. 

Іншим змістовним елементом юридичної відповідальності є власне юридична 

відповідальність як правовий наслідок, що настає в тій чи іншій мірі та має ту чи іншу 

форму, як це зазначено в вищенаведеному визначенні поняття юридичної 

відповідальності. 

Модальність, тобто формальна сторона юридичної відповідальності, виявляється 

у взаємозв‟язку чи взаємодії згаданих вище двох її змістовних аспектів: фактичний 

склад правопорушення та міра і форма юридичної відповідальності. Термін «форма» в 

останньому випадку має інше значення, ніж в цілому в цій статті, оскільки в ній 

йдеться про форму відношення між згаданими складовими принципу юридичної 

відповідальності. 

Отже, в рамках поняття юридичної відповідальності існує відношення між двома 

змістовними складовими. Це дозволяє поставити питання про те, яка форма цього 

відношення, тобто як співвідноситься фактичний склад правопорушення та правові 

наслідки такого правопорушення? Загалом відповідь на це питання дається в рамках 

модальної логіки, яка збігається загалом з вирішенням питання в паранесуперечливій 

логіці. Будь-яке відношення теоретично може бути лише трьох видів
2
. Ці три види 

відповідають згаданим уже трьох видам алетичної модальності: необхідність, 

випадковість та неможливість, при цьому випадковість розуміється як «ні 

необхідність, ні неможливість»
3
. До певної міри тут приховується проблема, яка 

полягає в тому, що в цілому можна використати декілька ототожнень, зокрема до 

певної міри уподібнення в рамках загального поняття необхідності таких понять, як 

обов‟язковість, вимушеність, потреба та невідворотність (або неминучість). Остання 

                                                 
1
 Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2007. – С. 266–267. 
2
 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. – М.: Наука, 1989. – С. 126 (із застереженням, що 

поняття «можливе» у М. О. Васильєва має значення «випадкове»). Див. також: Переверзев В. Н. Логистика: 

Справочная книга по логике. – М.: Мысль, 1995. – С. 149–151. 

 Фейс Р. Модальная логика. – М.: Наука, 1974.  
3
 Там само. – С. 145. 
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класифікація бере свій початок з філологічних та філософських дискусій щодо 

поняття необхідності (necessarium), яка, наприклад, у Боеція може означати і користь 

(utilitas), і неминучість (necessitas)
1
. Саме тому краще застосувати відповідні алетичні 

модальності, які досліджуються сучасною модальною логікою, оскільки вони точніше 

виражають формальне та методичне значення поняття необхідності юридичної 

відповідальності. 

Паранесуперечлива ситуація має місце лише в практиці законодавця, оскільки 

він має врегулювати повно всі три аспекти юридичної відповідальності. Наведена 

вище аргументація дає зрозуміти, що несуперечливо здійснити це неможливо. Тут 

приховується іманентна нетривіальна суперечливість будь-якого законодавства, яке 

претендує на повноту правового регулювання. Пояснити це можна за допомогою 

прикладів як з приватного, так і публічного права (конституційного, 

адміністративного та кримінального права).  

Так, у публічному праві випадковий характер відповідальності матиме місце 

тоді, коли йдеться про здійснення публічним суб‟єктом публічного права 

дискреційних повноважень в частині, яка стосується діяльності, пов‟язаної з 

юридичною відповідальністю. Йдеться, зокрема, про можливість звільнення від 

адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (ст. 22 КпАП). 

В цивільному ж праві випадковий характер відповідальності буде мати місце, 

наприклад, в разі спливу позовної давності, оскільки суб‟єктивне право, яке виникло, 

не припиняється у разі пропуску позовної давності, однак його здійснення буде 

залежати від випадку, тобто не є ні обов‟язковим, ні забороненим. 

Неможливість юридичної відповідальності можна проілюструвати наступним 

чином. Чинний Кримінальний кодекс України встановлює види звільнення від 

кримінальної відповідальності, наприклад, у зв‟язку з дійовим каяттям (ст. 45), у 

зв‟язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46) та ін. За своєю суттю це створює 

умови для усунення відповідальності, тобто її заборону при настанні зазначених 

обставин. 

Необхідний (= невідворотний) характер юридичної відповідальності буде мати 

місце тоді, коли обставини справи будуть відповідати фактичному складу 

правопорушення як в частині позитивно сформульованих умов, так і в частині 

негативно сформульованих двох видів умов, які повністю виключають 

відповідальність або надають чи визнають за нею ознаки випадковості. 

Проте існує ще практика застосування норм позитивного права та практика 

оцінки останнього (як результату діяльності законодавця). В одному випадку за зразок 

береться діяльність судів загальної юрисдикції, а в іншому діяльність, наприклад, 

Конституційного суду. 

У практиці судів загальної юрисдикції має місце ситуація, протилежна до 

ситуації в законодавчій практиці, що потребує роз‟яснення. Це пояснюється тим, що 

цей суд застосовує норми права щодо певного суб‟єкта та щодо певного випадку, який 

мав місце в минулому. Тому умови для настання, тобто для невідворотності 

юридичної відповідальності можуть або мати місце, або не мати місця, або може 

існувати непевна ситуація. При чому має місце лише один із варіантів, який виключає 

два інші. 

Складніше відповісти на питання, як вирішується проблема модальності 

юридичної відповідальності щодо Конституційного суду, який є суб‟єктом оцінки 

норм позитивного права. В рамках оцінки все залежить від того, якої етики 

                                                 
1
 Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты / Отв. ред. Г. Г. Майоров. – М.: Наука, 1990. – С. 15–16. 
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притримується Конституційний суд: етики обов‟язку чи етики добра, оскільки ці 

етики є предметом вільного вибору. Етика обов‟язку, яка ґрунтується на свободі волі 

та понятті справедливості, має ту перевагу перед етикою добра, що з неї можна 

вивести необхідність юридичної відповідальності, а з етики добра взагалі нічого не 

можна строго вивести, точніше – можна вивести що завгодно, оскільки така етика є за 

означенням релятивною, а поняття добра – відносним. Тому Конституційний суд може 

вивести лише невідворотність юридичної відповідальності із зазначених принципів і 

не може вивести ні випадковість, ні неможливість останньої. Це означає, що проблеми 

паранесуперечливості юридичної відповідальності в діяльності Конституційного суду 

немає, так само як і в судах загальної юрисдикції, хоча підстава для цього інша та 

приховується в царині філософії права.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки. 

1. Для обґрунтування теорії юридичної відповідальності можна застосувати 

потенціал різного роду логік, в першу чергу – паранесуперечливої логіки. 

2. Алетичні модальності – необхідність, випадковість та неможливість– 

дозволяють повно та паранесуперечливо формально охарактеризувати принцип 

юридичної відповідальності на рівні законодавця. Необхідність у формі 

невідворотності, випадковість – довільності, неможливість – повного усунення 

(заборони) юридичної відповідальності дозволяють побудувати деонтичну та/або 

аксіологічну формальні системи, або теорії юридичної відповідальності, які мають 

семантичні моделі в теорії права, а також у базових (конституційному, 

адміністративному, цивільному, кримінальному тощо) та інших галузях права. 

3. В межах такої формальної системи визначаються позитивні та негативні умови 

для застосування юридичної відповідальності, причому останні будуть тільки двох 

видів. Невідворотне настання юридичної відповідальності позитивно співвідноситься 

з необхідністю, гальмування відповідальності негативно – з випадковістю, а усунення 

(або звільнення) від відповідальності негативно – з неможливістю останньої. 

4. На основі викладеного в цій статті підходу можна побудувати методику 

застосування юридичної відповідальності, яка враховує повну формальну 

характеристику останньої, тобто не лише її невідворотність, але й довільність та 

неможливість. 

5. Практичне значення викладених вище результатів аналізу принципу 

невідворотності юридичної відповідальності також можна резюмувати формулою: 

«Юридична відповідальність застосовується невідворотно, якщо є позитивно 

виражені умови для настання юридичної відповідальності та немає негативно 

виражених умов для її гальмування або усунення». Ця формула може бути уточнена за 

рахунок констатації, що в ній йдеться про застосування юридичної відповідальності 

щодо одного й того самого кола суб‟єктів та одного й того самого випадку. 

Подальше дослідження формальної характеристики юридичної відповідальності 

доходить до границь власне теорії права та переходить в філософсько-правову 

площину. Його суттю є поняття обґрунтування теорії права та теорії юридичної 

відповідальності чи їх складових, зокрема у формі телеологічного тлумачення. 
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Олександр Костенко 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД БОГОМ ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ ПАРАДОКС  

НОРМАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СПРОБА ЗАПИТУВАННЯ 

 
«Верховна Рада України від імені  

Українського народу – громадян України всіх  

національностей … усвідомлюючи відповідальність  

перед Богом … приймає цю Конституцію…»  

Конституція України 

 

There are more things in heaven and earth, Horatio,  

Than are dreamt of in your philosophy. 

W. Shakespeare, «Hamlet, Prince of Denmark» 

 

Чому евристичний Ҕαπάδοξορ? Тому що евристика божественного – це не тільки 

те, що може бути назване «мистецтвом» знаходження й відкриття істини Бога. Але й 

означать наше вічне занурення в нескінченну новизну відкриття самих себе в природі 

божественного. А тому наші шляхи в Його ідеї, сутності й бутті знаходять риси 

незбагненності й парадоксальності. А тому нормативність нашого минулого, 

сьогодення й майбутнього незбагнена на Його шляху, у Його часі. У розірваності 

нашого часу ми приречені: через Його «сьогоднішнє» Слово знаходити щось нове в 

минулому; через призму Його майбутнього Слова ми бачимо в сьогоденні щось нове, 

що готове стати минулим; через призму минулого ми бачимо сьогодення як майбутнє, 

а можливо й те – чому в сьогоденні не дане цим майбутнім стати. Саме Його Слово і є 

тою призмою, яка фокусує у собі можливість нового для нас, такого нового за природу 

й буття якого ми й несемо відповідальність перед Богом. Відповідальність й за власне 

запитування перед Ним, запитування на яке приречені. Хто є для нас Той, Ім'я якого 

ми з лаконічною врочистістю закували в значеннєві окови преамбули? Чи Мали право 

на це? Або чи розглядали це як обов'язок перед Ним? Чи Мали право не запитувати 

дозволу? Чи знаходимо логічний зв'язок між континуумом наших «слів» і Його Слова 

про Себе Самого? Чи ні гніваємо Його вже цим? В чому полягає природа нашої 

приреченості постійно конституювати свій страх перед ним? Заради самих себе або 

заради Нього? Могли б відповідально вірити в його незриму присутність у тексті, 

якби зовсім не згадували Його Ім'я у цій нормативній суєті? 

Хто є Бог української Конституції й ким Він є для нас як її суб'єктів? Що ми 

знаємо про Нього завдяки Конституції? Кому й чому дане «усвідомити» 

відповідальність перед Ним? І знову ми бачимо наше запитування в пастці 

перманентної парадоксальності, коли вже саме наше питання у виді відсутності Його 

відповіді починає відігравати нормативну роль власної відповіді самим собі. 

ІІ 
 

Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити 

будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете 

міряти, такою відміряють вам. (Мт 7:1,2) 

 

Чому Ҕαπάδοξορ відповідальності? Тому що людський досвід нормативного 

освоєння соціального буття завжди зупиняється, завмирає, коли намагається знайти 

місце Богу в джерелах своєї власної правової реальності. Завмирає перед Богом, чия 

воля, розум і доля вселяє нам відповідальність перед Ним, і як наслідок змушує 
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задуматися про відповідальність перед нами самими, один перед іншим в Його очах. 

Цей Ҕαπάδοξορ проявляє себе також і в тому, що ми раптом виявляємо нашу 

відповідальність за саму постановку питання про природу відповідальності перед 

Богом. Відповідальність за згадування про Бога, про зв'язок з Ним у нормативних 

джерелах нашої правової реальності: конституціях, преамбулах, гімнах і присягах. 

Метафізика цієї відповідальності невидимо зв'язує релігійні джерела й одкровення з 

розумінням гріховності нашої реальності, одухотвореним розумінням справжньої 

природи нашої історичної драми при наявності складу «історичного» 

правопорушення й провини. І ми порушуємо питання про метафізику нашої провини 

й відповідаємо на нього, не змінюючи знаку запитання. Так у чому ж наша провина: 

У самій спробі опанувати Його словом і Його волею в слові? 

У ризикованому прагненні знати й бачити себе в розумі Його слова? 

У необхідності судити свою реальність Його словом?  

У необхідності включення Слова «Бог» у наш земний простір нормативного 

тексту?  

У чому ж Ҕαπάδοξορ проголошеної нами відповідальності перед Ним: 

 у нашій непевності в мить нашого запитування, що Він з порозумінням 

зможе прийняти наші питання й відповіді; 

 у відносності нашого розуміння справжньої суті тих абсолютних питань, 

які ми задаємо собі, і на які як би намагаємося почути Його відповідь, почути Його 

голос у собі;  

 у нашій надії на власну віру як адвоката. Адвоката, що добре знає як 

джерела, так і зміст правил нашої гри в нормативну «міфологію», а, що тому вже зараз 

пропонує нам вибрати одну з можливих «ліній захисту», модель «самовиправдання» 

на тому Суді. Саме це породжує надію, на те, що ця надія вже ніколи не вмре; 

  у нашій невпевненій урочистості в проголошенні від імені Бога цих 

питань самим собі, на які дати відповіді лише власною долею не вдасться; 

  у розумінні того, що ці відповіді, стають не тільки нашою реальністю, а 

соборною відповіддю «нас усіх» (держави, народу, нації?) на вічний і жертовний 

виклик розуміння природи власної нормативності, освяченої Іменем і Словом Бога.  

  у можливості розумного самообману. Згадаємо молодого Гегеля: 

«істинний розум, що не знає меж, і є саме божество»
1
. Чи буде таким самообманом 

керівна й прямуюча сила тієї Конституції, яка має право на ризик не згадувати у своїй 

нормативній молитві Його ім'я? Але, навіть, обманюючи себе в минулому, зараз, і в 

майбутньому, ми повинні пам'ятати, що обдурити себе на тому Суді нам не вдасться. 

Не можна обдурити свою власну вічність. Хоча й віру в сучасний, по цей бічний 

самообман у нас «зараз» відібрати теж ніхто вже не зможе. 

ІІІ 
 

Марцелл: Тихіше! Бачите, явився знову. 

Бернардо: Поставою – мов наш король-небіжчик. 

Марцелл: Гораціо, ти книжник: мов до нього. 

Шекспір. «Гамлет» 

 

Чому нормативна реальність? Тому що саме в ній полягає духовна, ментальна й 

розумна природа буття самої держави. Її власна рефлексія, міркування про себе саму. 

Її матриця та її код. Саме в природі держави ми приречені завжди бачити суперечливу 

                                                 
1
 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. – Том 1. – М.: Мысль, 1976. – С.35 
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єдність, діалектику нормативності й реальності. Саме запитування однієї з форм 

збагнення цієї діалектики, коли в самому питанні міститься лише можливість 

відповідей або, коли взагалі принципово не можна дати відповідь, крім як у вигляді 

наступного питання. Колись Гегель побачив у державі «хід самого Бога у світі». Що 

змушує примарну у своїй хаотичності реальність соціуму знайти доцентрову 

впорядкованість та форму? Як співвідноситься вічна у своїй мінливості нормативність 

держави й правильність (єдність правильних правил) як принцип буття самого Бога? 

Чи не стає держава примарою самого Бога після того як зв'язує себе Його іменем, 

Його нормативністю? Тим більше тоді, коли саме ж і страждає від цієї зв'язаності, 

породжуючи примари бунта. Що ми знаходимо у Слові «Бог», включаючи Його в 

юридичний текст або піддаючи Його «арешту» в ньому? У чому природа нашого 

підпорядкування Його волі, опосередкованою природою юридичного тексту? Чи не є 

збагнення слова «Бог» у юридичному тексті одночасно й тлумаченням природи 

держави? Чи зв'язує нас відповідальність перед Богом з відповідальністю перед 

державою, якщо при цьому сама держава зв'язує себе цією відповідальністю? Може 

саме в цю мить ми й починаємо вірити в те, що й совість можлива у державі, перед 

якою в неї теж можлива й відповідальність ? А так само й вірити у те, що й Слово 

«право» є одночасно божим та державним джерелом, з якого ми можемо випити міру 

власної справедливості, правди й праведності. Питання, питання, питання: як хвилі в 

океані нескінченного запитування… 

ІV 
 

«Ще нам, браття українці, усміхнеться доля!»  

П. Чубинський 

«Странный и непредсказуемый в судьбах своих Бог…» 

П. Орлик 

 

Не забуваймо, що із грецької Ҕαπάδοξορ означає несподіваний, дивний. Згадаємо 

Пилипа Орлика: «Дивний і невгадний у долях своїх Бог, милосердний і 

довготерпеливий, праведний у покарах як завжди від початку видимого сього світу, 

вивищує на праведнім мірилі свого правосуддя одні держави, а інші за гріхи та 

беззаконня смиряє; одні уярмлює, інші звільняє; одні підносить, інші скидає долі…». 

Можливо, мало побачити Бога у своїй нормативній мрії, почуттям нормативної 

відповідальності розповісти нам про «побачене», з мужністю знайти і прийняти Його 

парадоксальну природу. Може тому Орлик в Його присутності і не боявся задати собі 

й нам ті питання, відповіді на які відкриваються зі страхаючою своєю незбагненністю 

безоднею. Але помітимо, що сміливо поставлене запитання може бути: відповіддю – 

рятівною підказкою на Страшному Суді. Адже нам доведеться зазнати свою власну 

міру суду над собою, як міру власного запитування – рятівним для нас питанням, на 

яке Бог не зможе дати для себе відповідь. «Дивний і непередбачений у долях своїх 

Бог..». Що тут для нас є доля? Сила рівна Богу або Його інше? Може вся наша історія 

– це окрема Доля самого Бога? А наша власна гірка доля його Власний суд над 

Собою? У чому реальність нашої майбутньої історичної долі, загальної з Богом долі? 

Що означає «скидання» держав долі? Як це «скидання» нагадує нам бути кинутим 

напризволяще , на поживу часу, на моральне розтерзання історичною смертю? Бог, 

доля, воля, свобода, смерть? Що означає все це в якості метафізичної символіки 

нормативної форми конституцій, гімнів, присяг? Задаємо Чубинського: « Ще нам, 

браття українці, усміхнеться доля!». Але постає питання: чому ім‟я Бога у гімні 

України не згадується? Тому що починається з парадоксальної надії на життя, на те, 
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що смерть ще не настала. «Ще» як продовження життя і віддалення зустрічі з Богом 

на суді? Може якщо є Бог та свята віра в нього то й про смерть не слід згадувати? Але 

чомусь саме Доля намагається розкрити для нас природу та сенс смерті. Чому у гімні 

України ми вже не «усвідомлюємо відповідальності» саме перед Богом, про що 

нагадував нам Пилип Орлик? 

Але чому в Україні ще «не вмерли ні слава, ні воля»? Чому ще нам 

«посміхнеться доля», в руки якої ми надані? Може якщо саме Орлик тоді усвідомив, 

що Бог може нас віддати в руки долі, то й справу мі зараз маємо лише із нашою 

долею? Долею як чогось незалежного від самої Його волі. Долі межею якої є смерть. 

Долі, що й сама може одягнути на себе маску смерті. Доля як смерть. Смерть як 

вічний виклик Україні. А тому й ще один вимір нашої відповідальності перед Богом за 

власне життя: жити так – начебто то й смерті не має. А стремління вмерти як спрага 

справжнього життя – жити гідно, жити з надією на гідну смерть. Діалектика смерті – 

Patria о Muerte – стає певним парадоксом української долі.  

Чому саме ще «… не вмерла Україна»? Тому що:  

 славна смерть її героїв є вічним викликом для нашої долі (гра зі смертю 

як іншим виміром долі – українська рулетка: приймаючи цей виклик ми можемо 

посміхнутися в очі смерті, але треба це робити «вміло» – дійсно, смерті ще потрібно 

навчатися; 

 завжди є сподівання, що воріженьки наші все ж таки згинуть, сподівання, 

що смерть вибере інших і для них буде іншою (невже лише ганебною?); 

 є віра в свободу як долю, за яку можна положити «душу й тіло». Але що 

б означала віра в свободу , якщо не було віри в те, що душа йде до Бога, хоч тіло й до 

землі ? 

 є історична віра в те, що завжди були, є і будуть ті, кому дійсно можна 

довести «що ми, браття, козацького роду «Добре б не забути, що цими спостерігачами 

та опонентами є не лише ми та наші вороги, але й небайдужий до нас Бог, «дивний і 

невгадний у долях своїх…» 

V 
 

«Визнати єдину Мудру Істоту:  

Дух, що може правити усім Всесвітом» 

Геракліт 

«Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога 

було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без 

Нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей» (Ів 1:1-4) 

 

Ким Він є для себе? Ким Він є для нас? Що означає Його ім'я й слово? Що є 

слово Бог? У чому зміст та природа цього Слова? Ким для Бога були, є та й будуть ті, 

хто намагається «юридично» нагадати нам про наявне буття слова – Бог? І чи буде на 

цьому нормативному п‟єдесталі місце не лише для Його Імені, але й для Його Слова? 

Слова, що несе одкровення й таємницю, Слова яке є вищою нормою, суб'єктом та 

реальністю. У нормативності людського тексту ми намагаємось зустрітися із Словом 

Бога. Саме завдяки цій зустрічі ми усвідомлюємо своє власне, головне, людське слово, 

намагаючись знайти й декларувати у собі власні моральні засади та вільну сутність; 

можливість стати нормативним дзеркалом для реальності, ідеальним відображенням 

належного у нашому бутті; зустріч з абсолютною цілісністю часу – минулим, 

сьогоденням і майбутнім у їхній нормативній єдності; осягнення сенсу нашого 

«словесного» зв'язку із Богом, урочисте конституювання вічної форми й значень 
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«слова», яке було споконвіку й було Богом; гарантії від власного небуття, небуття 

мертвого світу слів, позбавлених права називатися Його «Словами». 

Слово «Бог» у нормативному тексті є для нас вищим, природнім світлом, яке 

освячує нашу словесну й духовну реальність; іншим виміром, знанням та розумінням 

нашого нормативного простору; субстанціальною єдністю власного змісту й форми; 

тотожністю того, що позначає, й позначуваного; визначенням нашої реальності 

розумінням, знанням, веденням того, що ми можемо і що ми повинні сприйняти та 

осягнути в Його слові. 

Лише Бог у природі свого Слова «має право» не бачити межу між тим, що 

позначає, і позначуваним. Саме в нашій людській природі межа між «речами й 

словами» є непереборною, а розуміння цієї непереборності (згадаємо Геракліта) і 

робить людей філософами, а від себе додамо – і власне людьми. Звідси наше 

запитування, вічний пошук відповідей про природу «слів» та «речей», що визначають 

один одного в нашому нормативному бутті, у їхньому вічному діалектичному 

протистоянні, спекулятивній війні, що прагне до ірраціонального миру. Будь-яка «річ» 

є виклик «слову», але не всяка «річ» може бути гідна цього виклику. Хоча й «слово» 

може бути викликом «речі». І слово це – Слово Бога…. 
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Вікторія Середюк 

 

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Сьогодні звідусіль ми дуже часто чуємо тези про відповідальність. З одного боку, 

здається, ніби про відповідальність в історії писали і говорили дуже багато. Але в наш 

час ця проблематика постала особливо гостро. Людина заявила про себе як про 

активне, творче, розумне начало, але з розумом та активністю, вона стала й руйнівною 

силою. Постала небезпека зникнення не лише «добрих соціальних відносин» чи 

навіть самої моральності людини, нині постала небезпека зникнення живого на Землі 

в результаті людської технологічної діяльності. Знання, можливості, сила, влада 

вимагають відповідальності, підвищеної відповідальності. Дана ситуація і зумовлює 

актуальність досліджень цієї проблематики. 

Пропоную розглянути в цій статті світоглядні засади відповідальності, з‟ясувати, 

які основні категорії її визначають, з якими іншими явищами та поняттями вона 

нерозривно пов‟язана. Розкриття філософських світоглядних основ дозволяє 

визначити вихідні методологічні підходи для наступних досліджень даної 

проблематики. 

У філософії та філософських дисциплінах існують різні теоретико-методологічні 

підходи до розробки поняття «відповідальність». 

Відомо, що проблема відповідальності, у тому числі відповідальності особи, в 

різні історичні епохи розкривається неоднаково. В якісь періоди історії помітно 

розкривається об'єктивна сторона відповідальності, в інші – її суб'єктивна сторона 

(наприклад, відповідальність історичної особи). 

На думку, р. Мей відповідальність полягає в наступному відношенні. Я 

припускає світ, а світ – Я; обидва ці поняття – або переживання – потребують один 

одного. І, всупереч різним твердженням, вони рухаються разом: загалом і в цілому, 

чим більше людина усвідомлює себе, тим більше вона усвідомлює світ, і навпаки. 

Цей нерозривний зв'язок Я та світу одночасно припускає відповідальність. Це 

поняття передбачає «відповідь», здатність «відповідати на що-небудь». Іншими 

словами, я не можу стати собою, якщо безперервно не відповідатиму світу, частиною 

якого є 
1
. 

Тема відповідальності присутня у працях філософів, починаючи з Античності. 

Твердження стосовно відповідальності знаходимо у працях Платона і Аристотеля. 

Зазначимо, що ідея відповідальності пов‟язується з темами свободи (волі та дії), 

провини, вільного вибору, необхідності. Розмірковуючи над ними, Епікур наполягає 

на присутності відповідальності, а стоїки – на її відсутності
2
. 

Питання про те, як вирішувалася проблема відповідальності в історії філософії, в 

тій або іншій мірі отримала розробку як в зарубіжній, так і вітчизняній історико-

філософській літературі. В результаті цих досліджень внесли свій вклад філософи, 

починаючи з Гомера і кінчаючи екзистенціалізмом і іншими напрямами. 

Вже у Емпедокла у фрагментах, що збереглися з його «Очищення», зустрічаємо 

вказівку на відповідальність душі після смерті у потойбічному світі. «Існує віще слово 

Необхідності, давній закон богів, вічний, закріплений всеохоплюючими клятвами: 

якщо хто гріховно осквернить свої руки кривавим вбивством або, вчинивши злочин, 

                                                 
 1

 Мэй Р. Новый взгляд на свободу и ответственность / Пер. A.Лызлова под ред. Д.Леонтьева // 

Экзистенциальная традиция. – 2005. – ғ2. – С.52-65. 
2
 М'ясникова Н.О. Відповідальність у сучасних соціальних практиках: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 

/ Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2008. – С. 20. 
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присягне брехливою клятвою, (хтось із тих), кому випала доля довговічного життя у 

вигляді демонів, той тричі десять тисяч часів повинен блукати вдалині від блаженних, 

народжуючись час від часу в різних виглядах тлінних створінь, змінюючи (один за 

одним) важкі шляхи життя. Оскільки лють ефіру жене його в море, море викидає на 

поверхню землі, земля – в сяйво яскравого сонця, а воно (сонце) кидає у вихори ефіру. 

Один приймає з іншого, але всі цураються (великого грішника)».
1
 

З іншого боку для Епедокла – саме перебування душі на Землі – вже є актом 

відповідальності, понесення покарання від богів у вигляді вигнання.  

Емпедокл на початку своєї філософії доводить не те, що лише він сам, але що усі 

ми (починаючи) з нього самого – чужоземці, гості і вигнанці на цій землі. 

(Душа) знаходиться у вигнанні і блукає, засуджена на поневіряння божественними 

рішеннями та законами. Сказавши, що для грішних душ закон – потрапити у цей світ, 

і що він сам, ставши «вигнанцем з (царства) богів», приходить «слухняний 

несамовитій Ворожнечі», Емпедокл відкривав стільки, скільки, вважаю, і Піфагор і 

послідовники його говорили у формі загадок і про нього (самого), і про багатьох 

інших
2
. З одного боку це певним чином відображення міфологічних та релігійних 

уявлень, з іншого ж – метафорична вказівка на невідворотність відповідальності 

згідно із загальними законами світобудови, а також вказівка на «відповідність» 

людини цьому земному світу. Як ми вже зазначали людина, вступаючи в контакт з 

оточуючим світом, несе «відповідь», «відповідає» перед ним, таким чином 

підтримуючи зв‟язок і реалізуючись саме як людина. 

У Епікура зустрічаємо ідею відповідальності людини перед світом, ідею 

відповідності її дій загальним принципам природи. На його думку, якщо людина не 

буде у кожному випадку зводити кожну свою дію до кінцевої мети природи, а буде 

звертатись до чогось іншого, уникаючи чогось або прагнучи до чогось, то такі дії не 

будуть відповідати логосам (принципам)
3
. Цінності епікурейської етики (свобода, 

задоволення, спокій духу) виступають результатом свідомих зусиль індивіда, його 

здобуття блага, внаслідок з'ясування, що відповідає природі образу думки та дії. Як 

побачимо далі принцип узгодженості акту волі з певними принципами або метою буде 

фігурувати в ідеях відповідальності багатьох філософів. Правило, висловлене 

Епікуром, формує одну з головних етичних проблем – чому слід діяти морально та 

відповідально? 

Відповідальність та свобода людини проходять пліч-о-пліч через всю історію 

філософської думки. Відповідальність (покарання) завжди визначали лише за 

наявності свободи дій людини. Лише за наявності свободи людина може бути 

відповідальною, нести відповідальність. Однак це відношення діє і у зворотньому 

напрямку: лише за наявності відповідальності, яку людина сама взяла на себе, вона 

може бути свободною, вільною від необхідності. 

Бачення Епікуром свободи людини позначають як її відповідальність за 

розумний вибір свого життєвого шляху. «Найвеличніший плід задоволення 

обмеженням своїх бажань – це свобода», – говорить філософ у своїх «Головних 

думках»
4
. Це підтверджується і у «Листі до Менекея», тут філософ висловлює думку 

                                                 
1
 Эмпедокл. Фрагменты / пер. и ред. А. О. Маковельского. Философия от античности до современности. М.: 

Издательство «Директмедиа Паблишинг». – 2003 – С. 430. 
2
 Там само. – С. 428. 

3
 Эпикур. Фрагменты / пер. С. И. Соболевского. Философия от античности до современности. М.: Издательство 

«Директмедиа Паблишинг». – 2003 [Электронное издание]. – С. 1135. 
4
 Эпикур. Фрагменты / пер. С. И. Соболевского. Философия от античности до современности. М.: Издательство 

«Директмедиа Паблишинг». – 2003 [Электронное издание]. – С. 1149. 
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про те, що є речі (події), які відбуваються в силу необхідності, інші – випадково. 

Проте, є речі, які залежать від людини, за них людина й несе відповідальність. 

Оскільки, «необхідність не підлягає відповідальності, а випадок мінливий», але те, що 

залежить від людини «не має господаря», крім людини. Саме тому лише вона й несе 

за свої вчинки відповідальність, як у вигляді «осуду, так і протилежному йому»
1
. Тому 

Епікур й відкидає тогочасне вчення про необхідність «фізиків»-атомістів, заявляючи, 

що краще слідувати міфу про богів, міф дає натяк на надію умилостивити богів 

шляхом їх почитання, а доля («судьба») передбачає невблаганну необхідність. У 

вченнях Левкіппа та Демокріта необхідність отримує фізичний, навіть, точніше, 

механічний сенс
2
. 

В своїх працях Платон, формулює питання про те, в якій мірі людина свідомо та 

добровільно є творцем своїх вчинків і, отже, якою мірою вона за них відповідає. 

В діалозі «Федон» словами Сократа Платон пояснює необхідність жити людині 

на цьому світі доброчесно та виконувати закони, що встановлює законодавець. 

Порушуючи це, людина нестиме не лише покарання від держави, душа людини після 

смерті також відповідатиме за всі свої дії (як доброчинні, так ЗЛОчинні). Філософ 

зазначає, що це душі не хороших, але душі поганих людей; вони вимушені блукати, 

несучи покарання за колишній свій спосіб життя, оскільки вони були погані. І 

блукають душі до тих пір, поки, ведені пристрастю до того, що має вигляд тіла, до 

того, вони не матимуть тіла знову. Втілюються ж ці душі природно, в істоти, які 

відповідають тому, про що вони піклувалися за життя. Люди, які полюбили 

несправедливість, тиранії, грабежі, втілюються в породу вовків, яструбів, шулік. В яке 

інше місце душі такого роду людей можуть піти? Чи ті, які розвивали в собі 

громадську і державну доброчинність, що називається розсудливістю та 

справедливістю, оскільки її можна набути шляхом навику та вправ, не вдаючись до 

філософії та розмислів? Вони знову увійдуть до подібної їх душі, сумирну, суспільну 

породу, наприклад, в бджолу, осу, мураху чи навіть знову в людину, і тоді з них 

вийдуть хороші люди.
3
 

На думку Платона про душу слід дбати ще за життя. Якби душа була смертною, 

то з моментом закінчення життя тіла душа могла б позбавитися своєї порочності. Але, 

якщо визнати, що душа безсмертна, їй лишається тільки один шлях для порятунку – 

стати, наскільки це можливо, найбільш хорошою та розсудливою
4
. 

Адже, коли душа прийде туди, де знаходяться інші душі, останні втікають, 

відвертаються, не бажають супроводити або проводжати душу, яка не очищена після 

здійснення чого-небудь, що потребує очищення, з якою пов'язані несправедливі 

вбивства або які-небудь інші подібні вчинки. Сама душа блукає, зазнаючи всілякі 

труднощі, поки, після деякого часу, через необхідність, не відлетить в належне їй 

місце перебування. Навпаки, та душа, яка проводила життя в чистоті та 

невибагливості, отримує своїми супутниками та провідниками богів і кожна 

оселяється в належному для неї місці
5
. 

Перспектива посмертної розплати повинна спонукати людину прагнути до 

вищого блага, ідеального, неземного, а для цього потрібно відректися від збочених 

                                                 
1
 Там само. – С. 1128. 

2
 Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1999. – С.147. 

3
 Платон. Федон / пер. С.А. Жебелева. Философия от античности до современности. М.: Издательство 

«Директмедиа Паблишинг». – 2003 [Электронное издание] – С. 1756. 
4
 Там само. – С. 1820. 

5
 Платон. Федон / пер. С.А. Жебелева. Философия от античности до современности. М.: Издательство 

«Директмедиа Паблишинг». – 2003 [Электронное издание] – С. 1822. 
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земних благ. Звідси слідує платонівський аскетизм, заклик до вивищення душі за 

допомогою очищення від земної «скверни». Найважливішу роль у вивищенні душі 

Платон відводить заняттям філософією, завдяки якій відбувається очищення 

(katharsis), позбавлення людини від пристрастей, вад та зла
1
. 

Заслуга Платона полягає в тому, що він виявив зв'язок відповідальності та 

свободи волі і побачив корені відповідальності у взаємозв'язку, що покладає на 

окрему людину певні обов'язки, виконання яких, мабуть, і характеризує його 

відповідальність. Це можна прослідкувати на прикладі його аналізу категорії 

«справедливість». З точки зору Платона, кожен стан повинен виконувати свої 

обов'язки. Гідністю воїнів є мужність, правителів – мудрість, а ремісники і землероби 

повинні мати невибагливість. Справедливість, підкреслює Платон, полягає в тому, що 

вона створює згоду і гармонію окремих функцій
2
. 

Платон також звернув увагу на принцип індивідуалізації відповідальності. Це 

значить, що конкретна людина несе відповідальність лише за свої вчинки, а не вчинки 

інших. Платон заперечує родову відповідальність. «Ганьба та відплата, що лягли на 

батька, не повинні переходити на дітей». А якщо це рід злочинців? Що – якщо на 

голову і батька, і діда, і прадіда опустився караючий меч? Платон – нерішуче йде на 

компроміс: нащадку лінії злочинців не місце в «ідеальній державі», нехай він 

повернеться у свою стару вітчизну. І там, очевидно, живе спокійно. Індивідуальна 

відповідальність сильна в першу чергу своєю «негацією»: звільненням особи від 

органічних зв'язків з родом, домом. Але чи не потрапляє ця особа, звільнена від однієї 

форми залежності, приналежності, у вичерпну залежність від «цілого» у формі 

держави? Чи знає грецький поліс особу, що самостверджується в своїх правах? В наші 

дні ми вже не схильні давати на це питання занадто категоричну відповідь в 

негативному сенсі
3
. 

Платон ще допускав відповідальність тварин. Якщо, наприклад, корова зайшла 

на чуже поле і там натворила шкоди, то вона гідна покарання (чи не так міркують 

багато власників котів та собак?). Аристотель вважає людину відповідальною тільки 

за свої власні дії, але не за стихійні сили
4
. 

У Аристотеля вирішення проблеми відповідальності полягає у вченні про 

довільні та мимовільні дії. У традиціях діалектики вони зазвичай інтерпретуються як 

свобода і відповідальність. У «Нікомаховій етиці» Аристотель підкреслював, що 

доброчинність – це передусім відношення до своїх обов'язків, добросовісне 

виконання свого обов'язку. 

За Аристотелем доброчинність – це свідомо набута якість душі, що полягає в 

суб'єктивній середині та визначена розумом, і притому визначена так, як би її 

визначила розсудлива людина, середина двох зол – надлишку та недостачі
5
. 

Людина не у всіх справах приймає рішення, а лише в тих, що залежать від неї, 

отже, відповідальність виникає там, де існує свобода вибору під час прийняття 

рішення. Аристотель ставить питання за які вчинки людина відповідає, а за які ні. Так, 
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філософ проводить класифікацію вчинків на довільні й мимовільні, вимушені, 

навмисні та ненавмисні, а також вчинки через невідання. 

На думку Аристотеля вимушений вчинок це такий, принцип якого знаходить 

поза діючою особою, за якого людина, що діє під примусом, не причетний самому 

вчинку
1
. 

Дії через невідання в цілому не можуть бути названі довільними. Але й 

мимовільними вони можуть бути лише тоді, коли вони зв'язані зі стражданням та 

розкаянням, бо той, хто що-небудь зробив через невідання, але не розкаюється у своїй 

дії, не діяв довільно, оскільки не знав того, що робить, але і не мимоволі, бо він не 

шкодує за вчинене
2
. 

Недовільними є ті дії, що здійснюються під примусом та через невідання, 

довільні – це ті дії, принцип яких знаходиться в самій дійовій особі і які вчиняються, 

коли усі обставини, що стосуються якої-небудь дії, відомі дійовій особі. 

Мимовільними діями не є дії, що здійснюються під впливом пристрасті або сильного 

прагнення : по-перше, тому, що у такому разі жодна з тварин, окрім людини, ні діти не 

мали б довільних дій; по-друге, хіба жодної нашої дії під впливом пристрасті і 

прагнення не можна назвати довільним?
3
 

Намір є щось довільне. Однак, на думку філософа, «намір» (навмисне) та 

«довільне» не тотожні поняття. Обсяг поняття довільного більший, бо в довільній 

діяльності беруть участь і діти, і тварини, але не в навмисній; раптові дії ми називаємо 

довільними, але не умисними
4
. 

Таким чином Аристотель робить висновок про те, що вчинки людини у її владі, 

залежать від її волі, а воля в свою чергу існує за наявності свободи та знання. 

Вольовими вчинки будуть тоді, коли вони здійснюються свідомо та без будь-якого 

примусу. Так само і доброчинність у владі людини, але у владі людини й порочність. 

Людина владна діяти в усіх тих випадках, в яких владна утриматися від дій, і скрізь, 

де вона владні сказати «ні», там же владна сказати і «так». Якщо доброчинність та 

порочність у владі людини, то у владі людини те, чи бути їй моральнісною чи ні
5
. На 

перший погляд це правило досить просте, однак в ньому полягає суть 

відповідальності людини. Це означає, що саме людина через свою волю відповідає за 

те, якою вона є і за свої дії та бездіяльність. Ні вплив демонічних сил, ні 

божественних осяянь не можуть визначити вибір людиною своєї поведінки. 

Те, принципи чого в нашій владі, повинно бути довільним та в бути нашій владі. 

Це положення Аристотель підтверджує як приватним життям окремих людей, 

так і діяльністю законодавців. За словами філософа, законодавці карають та 

переслідують тих, які вчиняють погано, за винятком тих випадків, коли вони діють під 

впливом насильства або через невідання. У вимушених діях та діях через невідання 

людина не винна. Разом з тим законодавець винагороджує почестями тих, що 

поступають прекрасно, для того, щоб одних винагородити, а інших злякати. Незнання, 

за Аристотелем, карається тільки у тому випадку, якщо виявиться, що людина сама 

винна у своєму незнанні, як, наприклад, на п'яних накладається подвійне покарання, 

оскільки принцип дії – в нім: адже в його владі було не напитися, а пияцтво є 
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причиною незнання. Так само законодавці передбачають покарання для тих, хто не 

знає закону, який слід та нескладно знати
1
. 

Таким чином, ми бачимо, що Аристотель не лише пов‟язав відповідальність зі 

свободою волі та свободою вибору, але й поставив питання про відповідальність за 

вчинки, здійснені через незнання, коли можливо було передбачати результати своїх 

дій. Але, що особливо важливо, він розумів зв'язок відповідальності та громадських 

обов'язків, переводячи вирішення проблеми в площину практичних стосунків. Таким 

чином, вже на ранніх етапах розвитку філософії формувалися теоретичні підходи, що 

мають визначене значення для послідовно наукового вирішення питання про природу 

і суть відповідальності. Розуміння відповідальності людини припускає, що людина 

має певну свободу вибору, самостійність, потенційну здатність до творчої творчості і 

– у зв'язку з цим – міру їх реалізації
2
. 

В епоху Середньовіччя проблема відповідальності розглядалась в лоні 

християнської філософії. На неї звертали увагу, поряд з іншими філософами того часу, 

Оріген, С. Боецій, А. Аврелій, Ф. Аквінський. 

Оріген розглядає відповідальність в контексті з такими поняттями, як рівність, 

свобода, гріховність, чуттєвість та розум. Усі створіння бога однакові. Будучи 

розумними, вони мають свободу волі: «В природі ж розуму є здатність до споглядання 

доброго і ганебного». Але саме тому в їх поведінці спостерігаються відмінності, 

вирішальне з яких полягає в тому, що одні вірні богові, інші ж, а саме люди, впадають 

в гріх. Причина гріха, отже, тільки у свободі самих розумних істот. Гріхопадіння не 

можна виводити з чуттєвих потягів. Воно, згідно з Орігеном, сталося до виникнення 

чуттєвої природи взагалі. 

Неправильне використання свободи волі не можна пояснити дією злої сили, а, 

навпроти, причину зла слід виводити зі свободи волі. Пов‟язуючи зло зі свободою 

волі, Оріген знімає з бога відповідальність за зло, формулює найважливіший принцип 

християнської теодицеї (виправдання бога за зло у світі). Бог не лише не винен в 

наявності зла, але, навпаки, існування останнього стає нібито свідоцтвом 

божественної справедливості. 

Оріген пише: «Вести добре життя – ця наша справа, і бог вимагає цього від нас – 

не так, як ніби це залежить від нього... чи від долі, але вимагає саме як нашої 

справи»
3
. 

До свободи волі як причини гріховності звертається і Григорій. На його думку, 

гріховність – це найважливіша характеристика реальної людини. Найважливішою 

характеристикою для людини, з точки зору Григорія, є її гріховність. Гріх позбавлений 

субстанціальності, його причина – свободна воля людини, що піддалася спокусі 

сатани, а точніше кажучи, прагнення людини взяти на себе відповідальність самій 

вирішувати, що є добром і злом. 

Іншою основною установкою доброчесного способу життя є спокутування 

вчинених гріхів. Одночасно він змістив в моралі акценти з внутрішньопсихологічної, 

інтимної сторони на зовнішню, розуміючи її як особливу, таку, що має свої чіткі 

параметри діяльність, що співпадає з культовою, релігійно-обрядовою практикою. Ця 

зміна фактично означала, що мораль розуміється переважно як духовно-репресивний 

інструмент, що сковує людину
4
. 
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С.Боецій також звертає увагу на проблему відповідальності. Він виводить її в 

своєму творі «Утешение философией». Шляхом діалогу з самою Філософією філософ 

з‟ясовує, що людина насправді вільна від фатуму у своєму житті і своїх вчинках. 

Словами Філософії С. Боецій говорить: «…свобода волі існує, і немає такої 

розумної істоти у якої б була відсутня свобода волі. Адже усе, що наділено від 

природи розумом, має здатність міркувати і відрізняти одне від іншого. Внаслідок 

цього воно знає, чого уникати і чого бажати. Кожна розумна істота прагне до того, 

чого, на її думку, слід бажати, і відвертається від того, що вважає необхідно уникати. 

Тому кожен, хто наділений розумом, має свободу бажати і не бажати, проте не в 

однаковій мірі»
1
. Саме наявність розуму визначає наявність свободи волі. 

Філософ обмірковує проблему того, яким чином, якщо богу відомо всі дії та 

думки людини наперед, яким же чином можлива свобода волі. Таке знання «наперед», 

«передзнання» існує, доходить висновку філософ, однак воно не повідомляє речам та 

подіям необхідності, таким чином залишається в недоторканності абсолютна свобода 

людської волі
2
. С. Боецій узагальнює міркування тим, що божественне «тепер» 

охоплює все, що віддалено, але в тому, що воно охоплює, одне витікає з необхідності 

сущого, інше залишається у владі самого заподіювача. Отже, у відношенні до 

божественного знання – все необхідне, а розглянуте саме по собі – позбавлене 

необхідності. Так само і чуттєве, якщо розглядати з точки зору розсудку, буде 

загальним, якщо ж саме по собі – одиничним
3
. 

Таким чином недоторканою лишається свобода волі людини, справедливі закони, 

які визначають міру нагород та покарань, оскільки людські бажання не зв‟язані 

необхідністю.
4
 В той же час, тут немає і «особово-волюнтаристичної» тенденції 

(користуючись терміном В.П. Горана), оскільки доля у С. Боеція невід'ємна від 

Божественного Провидіння і не персоніфікується (власне кажучи, персоніфікація 

Фортуни є не більше ніж літературний прийом та данина традиції). Свобода ж, що 

надається людині, накладає також і величезну відповідальність, яку С. Боецій 

підкреслює, завершуючи свою «Розраду від філософії» словами: «Велика і невимовна 

необхідність благочестя покладена на усе, бо все живе під оком всевидющого Судді».
5
 

Вчення середньовічних філософів, в яких підіймаються проблеми 

відповідальності, загалом стосуються питання свободи і волі людини. Розглядається 

чи людина вчиняє дії на свій розсуд, з власної волі чи, будучи божим творінням, нею 

керує бог. Разом з тим, що визнається – все в світі від бога, постає питання: чи 

відповідальний тоді бог за зло, що існує в світі? 

Так, Августин Аврелій іудео-християнське вчення про створення Богом усіх 

розглядав як абсолютно неспроможне, оскільки воно, на його думку, покладало на 

Бога відповідальність за існування зла, тоді як Він, за твердженням християн, 

абсолютно благий. Прагнення до просвітлення привело Августина до прийняття 

дуалістичного вчення маніхеїв, згідно з яким існує два основних начала, з яких одне 

відповідальне за добро і людську душу, а інше – за зло і матерію, включаючи тіло. 
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Відповідальність за бурхливі пристрасті, отже, може бути покладена на злий початок 

як творця царства пітьми
1
. 

В своїй праці «О свободе воли» Августин через діалог з Еводієм роз‟яснює чому, 

навіщо людині дана богом свобода волі. Августин показує чому бог не відповідальний 

за зло, яке може вчинити людина в ході вибору поведінки. На думку філософа людина 

має свободою волі для того, щоб поступати праведно, для того, щоб могти 

справедливо засудити грішні вчинки та схвалювати праведні вчинки. Якби людина не 

мала свободи волі, її вчинки не можна було б вважати ні гріхом, ні праведним 

вчинком. Тоді б всі покарання і похвали щодо людини були б несправедливими. Бог 

же нагороджує і карає справедливо, тому він необхідно дарує свободу волі
2
. 

В історії філософії саме Фома Аквінський знову звертає увагу на практичність 

моральності. Він робить висновок про те, що держава має позитивну цінність в самій 

собі та поза собою. Політика, на думку філософа, передбачає моральну 

відповідальність, обдуманий розумом напрям волі людини у всіх соціальних діях. 

Політична розсудливість – це правильний вибір засобів для досягнення моральної 

мети, всезагального блага суспільства і держави. 

І знову піднімається проблема свободи волі, знову вона напряму визначає 

моральність та відповідальність людини. Істота, що не має свободи, не може 

вважатися моральною, тому що від такої істоти не можна вимагати відповідальності 

за її вчинки. А оскільки цілі може ставити тільки розумна істота, то свобода може 

бути лише у розумної істоти, бо свободним може бути лише той, хто має знання про 

свою мету. 

Людина свободна настільки, що насильства над її свободою не може зробити 

ніхто – навіть Бог. Бог може змінити характер дії людини, але не може відмінити саму 

свободу людини, бо, відміняючи свободу людини, Бог змінює її природу і людина 

перестає бути людиною. 

Вчинок може йти за незнанням: людина робить щось через абсолютне невідання 

не лише у момент вчинку, але і до здійснення його. Буває і так, що людина знає, що 

вона робила, але намагається виправдати свій гріх тим, що нібито не знала того, що 

робитиме. В перших двох випадках свободи немає, а в третьому випадку свобода 

зберігається, тому зберігається і відповідальність
3
. Цікаво, що цей принцип 

визначення навмисності і ненавмисності вчинків та принцип класифікації вини 

реалізований в сучасній доктрині кримінального права. 

На думку Ф. Аквінського людина за своїм положенням – проміжна істота між 

тваринами та ангелами. Серед тілесних створінь – вона вища істота, її відрізняє 

розумна душа та свободна воля. В силу останньої людина відповідальна за свої 

вчинки. Корінь свободи людини – її розум.
4
 

Отже, Фома Аквінський звертав увагу на те, що саме завдяки наявності свободи 

волі, а з неї – і відповідальності – людина є людиною. Відповідальність тут виступає 

необхідною умовою, складовою у процесі становлення людини та пізнання людиною 

своєї сутності. Її зв‟язковою ланкою з суспільством та богом. 

                                                 
1
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В часи Середньовіччя християнські філософи зосереджували свою увагу на 

свободі волі людини, як божественному дарі, на виправданні бога за зло у світі, 

покладення на людину відповідальності, яку вона нестиме перед богом за свої діяння. 

Філософи Нового часу починають розглядати людину як особу політичну (Т. Гоббс, 

Дж. Локк), такі цінності, як воля людини, моральність, її відповідальність пояснюють 

вже не актом божого дару чи божої волі, а як наслідки природи людини, діяльності її 

розуму та відчуттів, процесу її соціалізації. 

Так, наприклад, Т. Гоббс пояснював верховну державну владу, що заснована на 

силі, ситуацією, коли люди «кожен окремо або разом більшістю голосів через страх 

смерті або неволі беруть на себе відповідальність за всі дії тієї людини чи товариства, 

у владі яких їх життя та свобода»
1
. В акті підкорення верховній владі полягають 

рівночинно як обов‟язок людини, так і її свобода. Оскільки всі люди однаково вільні 

від природи, вважає філософ, то будь-який обов‟язок може виникати лише з певної її 

власної дії
2
. 

Тобто джерелом, або основою відповідальності людини є її власні вчинки. Звідси 

випливає і правдивість загальновідомо вислову про відповідність влади народу, який її 

обрав. 

Словами «Я визнаю своїми всі дії і беру на свою відповідальність всі його 

[суверена] дії»
 3

, людина бере на себе відповідальність за ту владу, яку вона обрала 

(сформувала), за її дії, а також погоджується на притягнення до відповідальності осіб, 

які порушили закони, встановлені сувереном. 

Разом з тим Т. Гоббс визнає індивідуальну відповідальність представника 

політичної громади (створеної людьми держави), якщо він – одна людина. Якщо один 

представник політичного тіла здійснить що-небудь в якості представника, що не 

дозволено ні грамотами, ні законами, то це виступає його власним актом, а не актом 

всього тіла або будь-якого іншого його члена крім нього. Це пояснюється тим, що поза 

законами людина нікого не представляє, крім власної особистості. Правомірні вчинки, 

таким чином, становлять акт суверена і за них несуть відповідальність всі члени 

«політичного тіла», тоді як поза законом (за порушення закону) кожен несе 

індивідуальну відповідальність
4
. 

Так само й за неповернені борги людина несе відповідальність самостійно та 

одноособово
5
. 

Дж. Локк зосереджує увагу на трактуванні пізнаючого розуму у процесі 

прийняття рішень, моральної мотивації та морального самовизначення індивідів. Його 

пояснення ролі розуму обґрунтовує та конкретизує механізми моральної та правової 

свободи і відповідальності людини. Обґрунтований Дж. Локком ідеал морального 

виховання мав на меті формування особистості, яка здатна підкоряти свої бажання та 

волю власному розуму, який заздалегідь розраховує наслідки вибору, і цим самим 

максимально реалізуючи можливу свободу
6
. 
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Локк відмовляється від визначення моральнісних дій людини через пізнане вище 

благо та відповідний йому моральний закон, виражений в пізнаючому розумові, який 

визначає відповідні норми доброчинної поведінки. Джон Локк критикує теорію 

вроджених ідей, звертає свою увагу на пізнавальну діяльність розуму. 

Філософ заявляє, що умоглядні максими не можуть бути вродженими, зокрема і 

моральні та практичні принципи не можуть бути вродженими
1
.  

Філософ не піддає сумніву істинність цих принципів, хоча для доведення їх 

істинності потрібні деякі міркування та обґрунтування розуму, оскільки вони не є 

очевидними, як певні природні знаки, що містяться в душі і мали б бути відомі 

завдяки своєму власному світлу
2
. Незнання багатьма певних моральних та практичних 

принципів доводить те, що вони не є вродженими. Якщо, пропонує філософ, якійсь 

людині повідомили «загальновідомий» принцип «кожен повинен вчиняти з іншими 

так, як хоче, щоб з ним вчиняли інші», який вона до того не чула й не знала, вона б 

справедливо мала право на доведення істинності та розумності цього принципу. Це і 

доводить те, що такі принципи не є вродженими
3
.  

Усвідомлення відповідальності, за переконанням Дж. Локка, виникає з різних 

джерел. Він приводить приклад із дотриманням договорів. Те, що людині потрібно 

дотримуватись своїх договорів, – велике і беззаперечне правило моральності. Але 

якщо запитати, чому людина повинна тримати своє слово, у християнина, який чекає 

щастя або нещастя в іншому житті, в якості обґрунтування він скаже: «Тому що цього 

вимагає від нас бог, що має владу над вічним життям і смертю». Якщо ж запитати у 

послідовника Гоббса, він скаже: «Тому що громадська думка вимагає цього і Левіафан 

покарає тебе, якщо ти цього не зробиш». А якби можна було запитати якого-небудь 

древнього язичницького філософа, він відповів би : «Тому що поступати інакше 

нечесно, нижче за гідність людини і осоружно доброчесності – вищій досконалості 

людської природи».
4
 

Однак кожен не лише визнає, але і пропонує іншим і звеличує перед ними ті 

правила, дотримання яких ними принесе вірну вигоду йому самому. 

Розуміючи совість, як нашу власну думку або судження про моральну 

правильність або порочність наших власних дій, мислитель зауважує, що вона не є 

носієм вроджених моральних правил. Хоча саме совість докоряє нас за порушення 

моральних правил і таким чином зберігається внутрішня обов'язковість та їх 

міцність
5
. 

Не можна визнавати вродженим ніякі практичні правила, які де-небудь 

порушуються усіма, не викликаючи жодних заперечень. Бо неможливо, щоб люди без 

страху і сорому, упевнено і спокійно порушували правило, про яке вони поза 

сумнівом знають, що його встановив бог, і за порушення якого він, звичайно, так 

покарає. Незнання закону або сумнів у ньому, надія на те, що все вдається приховати 

від законодавця і тим самим уникнути його санкцій, і тому подібне можуть схилити 

людей піддатися миттєвим бажанням
6
. 

Всі ці знання про моральні та практичні правила, на думку Дж. Локка людина 

отримує «... з досвіду». І він ретельно розробляє поняття «досвіду». Досвід 
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складається з двох джерел: зовнішнього і внутрішнього. Зовнішній досвід – це 

матеріал, який дають нам органи відчуттів під впливом зовнішніх предметів. Тому 

Локк і називає його відчуттям. Внутрішній досвід формується із спостережень за 

діями нашого розуму. Локк називає його рефлексією. Таким чином увесь досвід, по 

Локку, складається з відчуттів та рефлексії
1
. З досвіду (відчуттів та рефлексії) людина 

знає, що дотримання загального правила «вчиняй з іншими так, як хочеш, щоб з 

тобою вчиняли інші» вигідно, тоді як порушення цього правила призведе до 

негативних, невигідних наслідків. Таке усвідомлення через досвід і є основою 

відповідальності у Дж.Локка. 

Пізніше І. Кант повернеться до цього «золотого правила моралі», 

переосмисливши, сформулює свої морально-практичні принципи відповідальності. 

Д. Г‟юм у своїй праці «Трактат про людську природу» виводить відповідальність 

людини за свої вчинки з практики (досвіду), але при цьому необхідним є 

усвідомлення обов‟язку розумом. «Наш виший розум, – говорить. Г‟юм, – може 

слугувати нам для виявлення пороку або доброчесності, і таким чином може 

підсилити осуд або похвалу. Але втім це відкриття припускає самостійне існування 

таких моральних відмінностей, які залежать тільки від волі і прагнення,і які можна 

відрізнити від розуму і у Мисленні, і в реальності. Тварини можуть перебувати в 

таких же відношеннях одні з одними, як люди, а отже, їм була б властива та ж 

моральність, якби сутність моральності полягала в цих відношеннях. Недостатній 

ступінь розуму може заважати їхньому усвідомленню морального обов'язку, але не міг 

би перешкодити існуванню такого обов'язку, тому що він повинен існувати до того, як 

його буде усвідомлено. Розум повинен його виявити, але не може його створити»
2
. 

На думку мислителя, коли ми називаємо якийсь вчинок або характер порочним, 

то маємо на увазі тільки те, що в силу своєї природи переживаємо або відчуваємо 

осуд, коли думаємо про них. Ніщо не може бути реальнішим, ніщо не може більше 

стосуватися нас, ніж наші власні відчуття задоволення і незадоволення, і якщо ці 

відчуття сприятливі до чеснот і несприятливі до пороку, то більше нічого й не 

потрібно для регулювання нашої поведінки і вчинків
3
. Розум усвідомлює норму, а 

почуття скеровують тип відповіді на той чи інший вчинок. 

Філософ також заперечує будь-яку вродженість або природність правил 

моральності. Він це пояснює тим, що «обіцянка не мала б сенсу до того, як вона 

встановлюється шляхом укладення домовленості між людьми, і, якби навіть вона мала 

якийсь сенс, вона б не містила ніякого морального зобов'язання»
4
. 

Д. Г‟юм обґрунтовує своє твердження тим, що обіцянка не має природного сенсу, 

тобто, не може існувати, доки не виникнуть домовленості між людьми, і що людина, 

яка не знайома з суспільством, не могла б пов'язати себе якими-небудь зобов'язаннями 

з іншою людиною, навіть якщо вони обидва шляхом інтуїції зрозуміють думки один 

одного. Коли акт свідомості, який передбачає обіцянку і породжує її обов'язковість, не 

є ані рішенням, ані бажанням, ані виявом волі здійснити якийсь вчинок, то він 

обов'язково повинен бути бажанням такого зобов'язання, що виникає з обіцянки
5
. 

Таким чином обіцянки, робить висновок філософ – винахід людей, який 

ґрунтується на потребах та інтересах суспільства. А отже і відповідальність, що 
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виникає в результаті давання обіцянок – наслідок соціальних відносин та особистих 

переживань людини. 

Поглиблення змісту поняття відповідальності у Канта відбувається на основі 

уявлення про гідність розуму людської особистості. Кант вважав, що розум 

встановлює загальне законодавство «не через яку-небудь іншу практичну спонукальну 

причину і не заради майбутньої вигоди, а виходячи з ідеї гідності розумної істоти, що 

кориться тільки тому закону, який вона в той же час собі дає». 

Цілком у дусі веління практичного розуму звучить сентенція Канта про те, що в 

суспільстві всяка людина повинна підкорятися правовому порядку, адресованому 

кожному у вигляді громадських законів. При цьому свобода у Канта – це право 

підкорятися тим законам, з якими згоден. 

Подібно до того як Аристотель вводить ключовий для його етики постулат щастя 

посиланням на те, що відносно його погоджуються усі, так і Кант аксіоматичну 

основу свого морального вчення – «закон, якщо він повинен мати силу морального 

закону, тобто бути основою обов'язковості, неодмінно містить в собі абсолютну 

необхідність» – окреслює зауваженням, що з цим «кожному необхідно погодитися». 

Усі наступні визначення моралі як доброї волі, категоричного імперативу, боргу є, за 

його власним визнанням, аналітичні судження, які лише розчленовують зміст цього 

самоочевидного переконання буденного морального пізнання. Етика Канта не лише 

зберігає звичну дистанцію між моральною оцінкою і фактичною поведінкою, вона ще 

розводить їх таким чином, що вони виявляються двома різними вимірами людини, 

кожне з яких має свою власну, автономну основу і свою власну, автономну сферу 

існування
1
. 

Одним з основних завдань, яке ставив перед собою філософ, – розробити чисту 

моральну філософію, яка була б повністю очищена від всього емпіричного та такого, 

що належить до антропології. Необхідність розробки такої філософії, на думку 

мислителя, витікає сама по собі із загальної ідеї обов‟язку та моральних законів
2
. В 

своїх роботах таких, як «Основи метафізики моральності», «Критика практичного 

розуму», «Критика здатності судження», «Релігія в межах тільки розуму», філософ 

звертається до підняття проблем джерел моральності, поваги до закону, поняття 

обов‟язку, розуму, чуттєвості, свободи. В ході цих міркувань І. Кант впритул 

підходить до проблеми відповідальності людини. У філософській системі І. Канта 

відповідальність нерозривно зав‟язана у відношенні розум – свобода – моральний 

закон – обов‟язок – відповідальність.  

Спробуємо вивести, яким чином виникає відповідальність у міркуваннях 

І. Канта. 

По-перше, слід сказати, що поняття відповідальності за І. Кантом тісно пов‟язане 

з поняттям обов‟язку. При цьому відповідальність може бути зовнішня (перед 

людьми) та внутрішньою (перед собою). Філософ говорить, якщо людина порушила 

обов‟язок, то навіть, якщо вона не нестиме відповідальність перед людьми, в її душі 

звучать суворі самозвинувачення, як голос судді, що потребують відповіді за скоєне. 

Іншими словами людина потребує моральної інтелігенції, щоб мати для мети свого 

існування істоту, яка слугувала б відповідно до цієї мети причиною її світу
3
. 
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Мотив цього почуття – чиста моральна налаштованість, це особлива 

налаштованість душі до обов‟язку. Джерело цього почуття полягає в моральному 

способі мислення
1
. 

І. Кант як і його попередники (Аристотель, Ф. Аквінський тощо) звертається у 

своїх міркуваннях до поняття дії. При цьому під дією філософ розуміє таке 

застосування свободи, завдяки якому береться до волевиявлення вища максима, а 

також таке, коли самі вчинки будуть здійснюватись відповідно до цієї максими
2
. Сам 

обов‟язок – це необхідність (здійснення) вчинку з поваги (благоговіння) до закону. На 

думку І. Канта сам результат вчинку не може викликати поваги лише як результат, 

предмет. Таку повагу викликає діяльність волі
3
. Тобто якщо певній ситуації 

вважається моральним вчинити так, а не інакше, то вчинок буде моральним через те, 

що особа здійснила волевиявлення вчинити так, а не через те, що вона просто вчинила 

саме так. Поняття обов‟язку пов‟язане з доброю волею, тобто волею самій по собі. 

Добра воля не виступає засобом для іншої мети, вона сама для себе виступає метою. 

В своїх працях І. Кант ставить питання, яким чином узгодити волю з самою 

собою, щоб при цьому був дотриманий моральний закон. Іншими словами: яким 

чином узгодити волю з дотриманням закону, але так, щоб його дотримання було 

внутрішнім волінням? Для цього потрібно слідувати такому моральному закону навіть 

на шкоду своїх схильностей. Звідси виникає категоричний імператив: «Завжди 

вчиняти так, щоб також могти бажати перетворення своєї максими [внутрішнього 

воління] у всезагальний закон»
4
. Тут законозгідність взагалі є те, що слугує волі 

принципом відповідальності. 

Категоричний імператив є одночасно й тим, що уможливлює свободу людини, 

адже він принципом моральності. А єдиним принципом моральності за І. Кантом є 

автономія волі. Тобто автономія волі – це така властивість волі, завдяки якій вона сама 

для себе закон (незалежно від будь-яких властивостей предметів воління). Принцип 

автономії волі зводиться до такого: обирати тільки так, щоб максими, які визначають 

наш вибір поведінки, в той же час містились у нашому волінні як загальний закон
5
. 

Маючи свободу дій, людина виступає відповідальною за ці дії. Як говорилось 

раніше термін дії застосовується при вираженні свободи взагалі. 

Таким чином, слідування моральній максимі відповідно до категоричного 

імперативу робить людину свободною. Моральний закон перебуває в середині неї 

самої, а не нав‟язаний ззовні. Саме це дає усвідомлення незалежності людського 

волевиявлення від визначення його всіма іншими мотивами (усвідомлення власної 

свободи), а тим самим і усвідомлення того, що за всі вчинки людина здатна нести 

відповідальність
6
. 

Теорія відповідальності почала активно розвиватись та формуватись у цілісну 

систему знань аж у ХІХ-ХХ століттях. В цей час відбувається і сам переворот у етиці 

відповідальності. Починаючи з періоду зародження та виникнення філософської 

думки, в контексті нашої проблематики мислителів здебільшого цікавила 
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відповідальність суто з антропологічної точки зору, тобто у відношенні до людини. 

Якщо конструкція відповідальності включає в себе відповідь «за щось» та «перед 

кимось», то впродовж багатьох століть філософської думки з етики відповідальності 

була виключена Природа як те, «за що» відповідає людина. 

А. Шопенгауер зазначав, що великою вадою християнської моралі є те, що вона 

зовсім не стосується тварин, не дивлячись на її схожість в інших питаннях з мораллю 

буддизму та брахманізму. Цей недолік краще визнати, аніж його увіковічувати
1
. 

Така парадигма набула подальшого розвитку в науці нового часу з її принципом 

об'єктивності, де «знання – це сила» (Ф. Бекон), тобто влада над природою 

(внутрішньою та зовнішньою), що дістало подальший розвиток у декартівському 

протиставленні res cogitans та res extensa, у відповідності до якого природа 

квантифікується та математизується, «адаптуючись» до використання в 

цілераціональності техніки та технології
2
. 

Лише відносно недавно природу почали розглядати як етичну проблему. В 

умовах постійних змін техногенної цивілізації, коли наслідки людських дій 

стосуються не лише конкретно взятої людини, а й людства загалом, збереження 

природи та планети, постає питання розширення сфери відповідальності. Виникає 

проблема її переосмислення в контексті її кумулятивного, просторового та часового 

характеру. 

Тематиці відповідальності техногенної цивілізації в умовах сьогодення з 

орієнтацією на майбуття присвячена праця німецько-американського філософа Ганса 

Йонаса «Принцип відповідальності», що стала поворотом в осмисленні питань про 

відношення буття і належного, причини і мети, природи і цінності. 

Філософ звертає увагу на те, що сучасна техніка є загрозою або тісно пов'язана з 

нею, а колишня етика зовсім не вчить нас таким нормам «добра» та «зла», які 

відповідали б цілковито новим модальностям могутності людини та її можливим 

проявам. «Нова земля колективної практики, якої ми дісталися завдяки високим 

технологіям, залишається ще нейтральною територією для етичної теорії
3
. 

Старі питання про відношення між буттям і належністю, причиною і метою, 

природою і цінністю мають бути онтологічно переорієнтовані, щоб по той бік 

ціннісного суб'єктивізму по-новому укорінити обов'язок людини в бутті. Саме цей 

витлумачений на новий лад, обов'язок Г. Йонас розуміє як відповідальність
4
. 

Той факт, що людина повинна існувати, природа повинна існувати, життя на 

Землі повинно існувати, зумовлює, відповідно до ходу думок філософа, принцип 

відповідальності людини. 

В ході своїх міркувань Г. Йонас виступє з критикою положень, висунутих колись 

І. Кантом. Категоричний імператив Канта звучить: «Чини так, щоб ти також міг 

воліти, аби твоя максима стала законом для всіх». Як зауважує Г. Йонас оця 

модальність «міг» є інстанцією розуму та його згоди з самим собою: передбачається 

існування суспільства людських діячів (діючих розумних істот), діяльність має бути 

такою, щоб вона, не суперечачи сама собі, уявляла б загальну практику цієї спільноти. 

Кантівський категоричний імператив, на думку Г. Йонаса, був спрямований на 

індивіда. Він вимагав від кожного з нас зважити, що сталося б, коли б кожен підніс 
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максиму своєї теперішньої дії до принципу загального законодавства. Інакше кажучи, 

коли б кожний поміркував, згодився б він з тим, що так, як він зараз чинить, чинили б 

і усі. Згода чи незгода з самим собою на грунті такого гіпотетичного узагальнення є 

приватною справою людини. Проте масштаби, які людина встановлює самій собі на 

основі власного автономного розуму, не тільки виявилися незадовільними, а й 

обернулися сьогодні проти самої людини
1
. До того ж цей принцип є формальним – він 

не бере до уваги реальних наслідків дії і не виражає об'єктивної відповідальності, а 

лише суб'єктивне самовизначення особистості
2
. 

Що ж таке відповідальність, яка її суть, види, основні відмінності? Так, умовою 

відповідальності за Г. Йонасом є активність суб'єкта. Він мусить відповідати за свій 

вчинок: він повинен бути відповідальним за наслідки своєї діяльності. Філософ 

вирізняє правову і моральну відповідальність. І її правове значення було первинним. 

Завдана шкода має бути залагоджена, якщо навіть причиною не був злочин, а 

наслідки були непередбачуваними і ненавмисними. Досить того, що хтось став 

активною причиною [цього]. В давньому праві європейських народів покарання за 

злочин носило характер цивільного відшкодування, згодом же ідея правового 

покарання змішувалася з самим моральним покаранням, і скоєний вчинок тлумачився 

як пов'язаний з моральною провиною
3
. 

Якщо йдеться про злочин, то здійснення покарання щодо притягненого до 

відповідальності суб'єкта дії слугує не відшкодуванню завданих іншому збитків або 

несправедливості, а відновленню порушеного морального ладу. Отже, вирішальним 

для відповідальності тут є суть самого вчинку, а не його наслідки. 

Продемонстрована відмінність між юридичною і моральною відповідальністю 

віддзеркалюється у відмінності між цивільним правом і кримінальним правом, у 

дивергентному розвитку яких були розмежовані спершу ототожнені поняття 

спокутування (через відповідальність) і покарання (за провину). Проте спільним для 

обох є те, що «відповідальність» пов'язується зі скоєним вчинком і обумовлює 

відповідальну дію фактично зовні. Тут суб'єкта вчинку супроводжує почуття, завдяки 

якому він внутрішньо переймається відповідальністю (відчуття провини, покаяння, 

готовність до спокутування провини, проте і вперта гордість), і воно так само є 

ретроактивним, як і об'єктивна необхідність відповідати; так само і його передбачення 

на початку дії править не за мотив вчинку, а за активний вибір, тобто за мотив, що 

допускає або відхиляє
4
. 

Належність буття такого предмета, на думку філософа, є найпершою 

відповідальністю, оскільки граничним предметом відповідальності, що виходить за 

межі безпосередніх обов'язків, а отже, автентичним «предметом», є збереження 

відносин довіри, на яких ґрунтується суспільство та спільне життя людей. І цей 

предмет є субстантивним, зобов'язальним самим собою благом
5
. 

Покладення на людину відповідальності виступає її антропологічною 

характеристикою у Г. Йонаса. На його думку, людина нічим не відрізняється від інших 

живих істот – окрім того, що тільки вона також може мати відповідальність за них, 

тобто дбати про збереження закладеної в них мети. При цьому характерною рисою 

людини є те, що тільки вона одна може мати відповідальність, а це означає водночас, 

що вона також мусить мати відповідальність за інших людей – можливих 

                                                 
1
 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.– Київ : Лібра, 1999. – С.196. 

2
 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.– Київ : Лібра, 1999. – С. 29. 

3
 Там само, С.141. 

4
 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.– Київ : Лібра, 1999. – С.142. 

5
 Там само. – С. 147. 
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відповідальних суб'єктів – і в тому чи тому відношенні завжди її має: здатність до 

відповідальності є достатньою умовою факту її існування. Здатність до 

відповідальності – за кого-небудь, коли-небудь і якої-небудь (і не тільки для того, щоб 

її здійснити, а й для того, щоб її відчувати) – так само невіддільна від буття людини, 

як і здатність говорити. Відповідальність міститься в самому визначенні людини
1
. 

«Безодня між силою знання передбачення і силою дії висуває нову етичну 

проблему. Осягнення непізнаного є зворотним боком обов'язку знання, а відтак і 

частиною етики, яка має стати дедалі необхіднішою для самоконтролю нашої 

надмірної могутності»
2
. 

Відповідальність за збереження спадку життя – гарантія тривалості цього 

феномена. Оберігати непорушність життя у його різноманітності форм незважаючи на 

небезпеки епох та всупереч зухвалості людської дії, на думку філософа, – це не 

утопічна, але аж ніяк не скромна мета відповідальності за майбутнє людей
3
. 

Відповідальність як відповідь людини світові виникає, мабуть, чи не з появою 

самої homo sapiens. Сутність відповідальності людина почала відчувати та уявляти з 

давніх-давен, починаючи з встановлення перших мононорм та табу. Відповідальність 

полягала у покаранні за порушення табу, але також вона полягала у специфічній 

обрядовій або ритуальній відповіді в ранніх віруваннях. Філософи Античності почали 

осмислювати явище відповідальності у співвідношенні з іншими, моделювали 

ситуації вчинку і покарання або винагороди. Вони не ставили собі за мету 

дослідження самої відповідальності, це поняття розкривалось побічно в ході їх 

міркувань про свободу і необхідність, закон і справедливість, доброчинність, 

моральність, праведне життя, вчинки людини. В ході всієї історії філософії 

відповідальність набула різних значень. Вона виступає як поняття, як явище, як 

почуття, як характерна ознака людини, як моральний і правовий обов‟язок, як 

принцип. Це не повний та не вичерпний перелік її значень на сьогодні. Як зауважують 

філософи сьогодні як ніколи постала необхідність у переосмисленні явища 

відповідальності та конструювання цілісної сучасної теорії відповідальності, яка б 

відповідала умовам сьогодення, пояснювала принципи людського співжиття на 

сьогодні та на майбутнє, а також враховувала б напрацювання щодо цієї проблематики 

різних галузей знань. Отже, ще стародавні греки задають вектор дослідження 

відповідальності. З тих часів вона завжди постає у нерозривному зв‟язку з поняттям 

та явищем свободи. Свобода ж розглядалася у контексті з міркуваннями над 

необхідністю, неминучістю, циклічністю, фатумом. Вже Епікур пропонує розглядати 

відповідальні дії як такі, що відповідають кінцевій меті, загальним принципам-

логосам. Згодом це правило сформулюється як золоте правило моральності, яке 

допомагає у виборі поведінки між людьми. Правило чинити так, як би ти хотів, щоб 

чинили з тобою розглядатиметься релігійними філософами, філософами Нового часу. 

І. Кант зведе його в категоричний імператив, прагнучи об‟єктивізувати його. Проте 

деякі його наступники вважатимуть великим недоліком вилучення чуттєвого з 

моральності. Аристотель започатковує розгляд проблем відповідальності в контексті 

усвідомлення своїх дій. Цей принцип використовується і сьогодні. Ми відповідаємо за 

те що вчинили свідомо, і не відповідаємо за те, що вчинили несвідомо. Християнські 

філософи епохи Середньовіччя, не дивлячись на пояснення багатьох питань 

наявністю бога та божою волею, формують цілісну концепцію залежності 

                                                 
1
 Там само. – С. 153. 

2
 Там самою – С. 22. 

3
 Там само. – С.341. 



 

 135 

відповідальності людини від її свободи, волі, а отже і розуму. Саме в цей час людина 

постає вольовою особою завдяки розуму, а завдяки волі та свободі вона сама (а не 

бог) несе відповідальність за всі свої вчинки. Джерелом же цієї свободи, а також 

інстанцією, перед якою в кінцевому наслідку відповідає людини, все ж таки 

залишається бог. В Новий час джерелом свободи виступає вже не бог, свобода існує в 

людини від природи. У розкритті проблем відповідальності все більше звертається 

увага на розум людини. Не вроджені ідеї та божественний дар визначають 

моральність людини, вчинення нею добрий чи поганих дій, а лише її власний розум. 

Розумом людина формує волю вчиняти так чи інакше і саме через розум вона 

відповідає за наслідки свого вибору. Хоча вплив розуму на вибір поведінки 

відбувається через аналіз практики, емпірики. З досвіду людина дізнається чому 

вчиняти добре вигідно, а погано – ні. З практики людина дізнається за що нестиме 

відповідальність. В аналізі практики і полягає визначальна роль розуму. 

Основне відношення, в якому зав‟язане поняття відповідальності свобода–воля–

розум–відповідальність зберігається і у І. Канта. Проте він прагнув з одного боку 

звільнити волю від чуттєвості та емпіричного через розум,таким чином 

обґрунтувавши її свободу. З іншого боку узгодити таку волю з реальними вчинками 

відповідно до закону. Його спроба втілилась у формулювання категоричного 

імперативу як прояву автономії волі та вищого принципу моральності. Він певним 

чином виступає і принципом відповідальності в процесі узгодження своїх дій із 

загальною практикою. Проте вже у ХІХ-ХХ ст. попередні ідеї відповідальності 

зазнають критики як певним чином обмежені та недалекоглядні. В другій половині 

ХХ ст. відповідно до глобальної ситуації на планеті постає новий предмет 

відповідальності. До цього предметом відповідальності були вчинки людини, людина 

відповідала «за щось вчинене». Тут же пропонується розуміти відповідальність «за 

щось» як відповідальність «за» мету. Такою метою стає Природа та феномен життя. 

Г. Йонас в своїй праці «Принцип відповідальності: у пошуках етики до технологічної 

цивілізації» критикує попередні ідеї щодо відповідальності як занадто антропологічні, 

які зрештою не вирішують проблему мети. Філософ критикує І. Канта за замкненість 

його імперативу в само тотожності волі. Г. Йонас навіть звинувачує І. Канта у 

відсутності принципу відповідальності в його вченні. Для того, щоб був реалізований 

принцип відповідальності, на думку філософа, слід сформулювати новий імператив: 

«Чини так, щоб наслідки твоєї діяльності узгоджувалися з продовженням 

автентичного людського життя на землі». Принцип відповідальності людини за 

майбутнє полягає у тому, що життя повинно існувати й надалі. Відповідальність, 

таким чином, виступає визначальною рисою людини. За Г. Йонасом вона нічим не 

відрізняється від інших живих істот крім того, що також ще несе за них 

відповідальність. 

Цікавість питань відповідальності на сьогодні зростає, і це стосується не лише 

філософії, а й права, політології, соціології, психології, а також звичайного життя. 

Зрозуміло, що відповідальність постає у відношенні свобода – воля – розум. Але в 

наш час виникають нові виміри відповідальності. Це відповідальність за майбутнє на 

землі, відповідальність як умова здорової психіки людини для повноцінного життя у 

цьому світі, це відповідальність як комунікативна складова в людському співжитті та 

спілкуванні, це також і відповідальність за знання, що збільшуються і можуть 

призвести до різних наслідків. Відповідальність має стати також інструментом, що 

допоможе сучасній людині подолати суб‟єкт-об‟єктне відношення до оточуючого 

світу та перейти до інтерсуб‟єктних відносин зі світом.  
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Розділ ІІІ 

ІСТОРІЯ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Іван Гриценко 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІСТОРІОГРАФІЇ  

ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Інститут адміністративної відповідальності має відносно нетривалу історію, яку 

можна розділити на історію законодавства про адміністративну відповідальність та 

історію наукових поглядів на неї. Безумовно, що довшу історію має саме 

законодавство про адміністративну відповідальність, після виникнення та 

використання якого у практичній діяльності органів влади почали з‟являтися і наукові 

теорії щодо даного виду правозастосовчої діяльності. 

В наш час проблеми адміністративної відповідальності перебувають у центрі 

уваги багатьох провідних вчених-адміністративістів (В.Б. Авер‟янова, Ю.П. Битяка, 

І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

Д.М. Лук‟янця, О.І. Остапенка, Х.П. Ярмакі та ін.), що пов‟язано з необхідністю 

реформування цього правового інституту, приведення його у відповідність до потреб 

суспільного розвитку. Разом з тим в працях згаданих та інших науковців не знайшли 

висвітлення питання еволюції наукових поглядів ї на інститут адміністративної 

відповідальності, що дозволило б визначити закономірності виникнення та розвитку 

системи захисту суспільних відносин за допомогою її заходів. З‟ясування саме таких 

питань і становить головну мету цієї статті. 

Аналіз наукових праць перших вчених-адміністративістів (далі мова буде йди 

про тих вчених, які почали доводити різницю між поліцейським та адміністративним 

правом, визнавши останнє самостійною галуззю права, яка прийшла на зміну праву 

поліцейському) свідчить, що вони особливої уваги інституту адміністративної 

відповідальності не приділяли, обминаючи його у своїх доробках взагалі або 

торкаючись лише поверхово. На нашу думку, подібне ставлення до адміністративної 

відповідальності було обумовлено існуючим станом законодавства, яке, по-перше, не 

знало різниці між такими важливими для сучасних адміністративістів термінами як 

злочин та проступок. По-друге, воно не знало і специфіки адміністративних стягнень, 

останні були представлені тими ж заходами, які застосовувалися за вчинення 

злочинів. По-третє, не існувало також і спеціальних нормативних актів, які б 

закріплювали порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Таким 

чином, наприкінці ХІХ століття інститут адміністративної відповідальності ще не 

набув якихось чітких форм, перебуваючи під впливом кримінального законодавства та 

кримінально-правової науки.  

Розвиток адміністративного законодавства викликав появу певних нормативних 

актів, які у подальшому стали предметом наукових дискусій вчених-

адміністративістів щодо інституту адміністративної відповідальності. Як зазначав 

В.М. Гессен, з 1889 року значні повноваження щодо накладення стягнень у 

позасудовому порядку перейшли від судових органів до адміністративних, що до того 

було нетиповим для російського законодавства. Іншими словами, з цього часу стало 

можливим накладення на осіб не тільки судових, але й адміністративних стягнень, які, 

за твердженням автора, накладалися за невиконання обов‟язкових постанов та 
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розпоряджень адміністративної влади. Отже, завдяки такому кроку, адміністративні 

органи отримали можливість у примусовому порядку забезпечувати виконання 

рішень, які вони приймали у процесі управлінської діяльності.  

Аналізуючи законодавство останньої чверті ХІХ століття, В.М. Гессен виділив 

кілька категорій осіб, які були наділені, за його термінологією, правом каральної 

влади або правом накладення адміністративних стягнень. Так, подібне право 

належало: а) сільським старостам та волосним старшинам, які за незначні проступки 

мали право карати винних осіб громадськими роботами до двох днів або грошовим 

стягненням до одного карбованця або арештом не більше двох днів; б) земським 

начальникам, яким надавалося право без будь-якого формального провадження 

застосовувати до порушників арешт на строк не більше трьох днів або грошове 

стягнення не більше шести карбованців; в) місцевим поліцейським начальникам, які 

мали можливість накладати на винних осіб арешт строком до 3-х діб; г) губернаторам, 

повноваження яких обмежувалися правом накладення арешту до 7 днів; д) міністру 

внутрішніх справ, якому надавалося право накладення арешту до одного місяця, 

відбування якого могло бути призначено у тюрмі. Крім цього, В.М. Гессен до 

суб‟єктів, які наділялися зазначеними вище повноваженнями, відносив також і 

адміністрації відповідно до положення про посилену або надзвичайну охорону та 

військовий стан
1
. Подібний висновок був зроблений вченим, виходячи з положення 

«Про заходи щодо охорони державного порядку та громадського спокою»
2
, відповідно 

до якого генерал-губернаторам за порушення виданих ними обов‟язкових постанов 

дозволялося накладати стягнення, які не перевищували трьох місяців арешту або 500 

карбованців.  

Вивчення більш пізніх праць вчених-адміністративістів, як зазначалося вище, не 

дозволяє зробити практично жодних висновків щодо стану наукової розробки 

інституту адміністративної відповідальності. У зазначений період (до 1917 року) вчені 

у своїй більшості якщо і вели мову про примусові повноваження адміністрації, то 

зупинялися, головним чином, на інших заходах адміністративного примусу, 

наприклад, застосуванні зброї
3
, поліцейському арешті

4
 або взагалі обмежувалися 

загальним аналізом інституту адміністративного примусу
5
, тощо.  

Ситуація з дослідженням інституту адміністративної відповідальності почала 

змінюватися лише у 20-ті роки минулого століття, часи, коли почали з‟являтися 

численні нормативні акти, які містили у собі такі терміни як «адміністративні 

стягнення», «накладення стягнень у адміністративному порядку», «заходи 

адміністративного впливу», що не могло не вплинути і на науковий інтерес до 

вивчення юридичної природи та змісту зазначених понять.  

Як і за часів царату, адміністративна відповідальність продовжувала 

розглядатися як реакція на порушення обов‟язкових постанов, що видавалися 

адміністративними органами. При цьому, на думку вчених, головна проблема 

полягала у тому, що видання подібних нормативних актів, а також встановлення 

санкцій за їх порушення було позбавлено контролю з боку вищих органів, тому, як 

наслідок, призводило до зловживань у цій сфері, які пов‟язувалися з надмірною та 

                                                 
1
 Гессен В.М. Административное право. – СПб., 1908. – С. 42-43.  

2
 Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т.V. Россия конец ХIX – XX в. Нац. обществ.-науч. фонд; 

Руководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – С. 27-29. 
3
 Гаген В.А. Учебник административного права. – Ростов на Дону, 1916. – С. 7-42 

4
 Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления). – 

Казань. 1911. – С. 135-139. 
5
 Елистратов А.И. Основные начала административного права. – М., 1914. – С. 198-206. 
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невиправданою регламентацією можливої та необхідної поведінки громадян, 

встановленням надмірно високих штрафів за порушення подібних заборон. Так, Г.С. 

Попов з цього приводу писав: «Бувають випадки, що обов‟язкові постанови 

регламентують навіть особисте життя окремого громадянина (забороняться тримати у 

квартирах котів, собак, прати білизну тощо). За невеликі проступки накладається 

штраф у розмірі 300 крб. золотом, але для сплати цієї суми необхідно цілком продати 

майно кількох домовласників». У зв‟язку з цим автор вважав за необхідне: 1) точно 

регламентувати порядок видання обов‟язкових постанов та розмір стягнення за їх 

порушення; 2) рішуче вести боротьбу за законність та доцільність видання 

обов‟язкових постанов; 3) добитися, щоб обов‟язкові постанови та розміри стягнень 

суворо відповідали загальній політиці та відображали класовий характер; 

4) встановити чіткі строки для оскарження накладеного адміністративного стягнення
1
. 

Закріплене у чинних нормативних актах право органів управління на 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності вимагало і свого наукового 

обґрунтування. З цього приводу у юридичній літературі відмічалося, що в 

адміністративній практиці зустрічається чимало порушень правил, які видаються 

суб‟єктами управління, що негативно впливає на практику управлінської діяльності. У 

зв‟язку з цим перед адміністративними органами завжди стоїть завдання щодо 

попередження можливості невиконання таких правил. Озброївшись подібним 

висновком, Г. Португалов писав, що звідси витікають і два основні положення 

обґрунтування права стягнень у адміністративному порядку: нетяжкість проступку, 

тобто таке порушення адміністративного розпорядження, яке саме по собі не утворює 

злочин, але вимагає з боку адміністративної влади певної реакції, та особливість 

завдань управління, які вимагають створення заходів попередження порушень, звідки 

випливає неможливість покарання як судової кари за вчинений злочин і 

припустимість лише стягнення для поновлення порушеного правопорядку
2
. 

Отже, з викладеного стає зрозумілим намагання авторів створити такий інститут 

адміністративної відповідальності, який з одного був би здатний забезпечити 

ефективне функціонування органів управління, а з іншого – був спрямований на 

охорону та захист прав і свобод тих громадян, які ставали учасниками 

адміністративно-юрисдикційних відносин. Відмітимо, що деякі з висловлених 

побажань та пропозицій були сприйняті законодавцем і знайшли своє закріплення у 

чинних нормативних актах. Як приклад можна назвати, наприклад, постанову ВУЦВК 

від 30 серпня 1922 р., якою було затверджено Положення про видання обов‟язкових 

постанов та накладення за їх порушення стягнень у адміністративному порядку
3
. 

Відповідно до зазначеного документа законодавець чітко назвав та обмежив 

максимальні розміри адміністративних стягнень, які могли бути накладені за 

порушення обов‟язкових постанов; закріпив строки притягнення до відповідальності 

(не пізніше одного місяця з дня вчинення проступку) та строки розгляду справи про 

адміністративні проступки (протягом трьох днів з дня отримання протоколу про 

порушення обов‟язкової постанови); надав можливість громадянам, підданим 

адміністративному стягненню, клопотатися перед органом, який виніс постанову про 

                                                 
1
 Попов Г.С. Порядок издания обязательных постановлений и административные взыскания // Власть Советов. – 

1923. – ғ 11-12. – С. 70-71. 
2
 Португалов Г. Административные взыскания // Власть Советов. – 1922. – ғ 3. – С. 14-17.  

3
 Положение об издании обязательных постановлений и наложении за их нарушения взысканий в 

административном порядке: Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета от 30. 

08. 1922 г // Собрание узаконений и распоряжений Рабочее-крестьянского правительства Украины. – 1922. – ғ 
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накладення стягнення, про її перегляд або оскаржити таку постанову у вищий орган.  

Однак зазначене Положення мало не тільки позитивне значення, адже його 

норми вступали у колізію з нормами Кримінального кодексу УРСР, що, зрозуміло, не 

сприяло ні законності, ні ефективності правозастосовчої діяльності. Так, відповідно 

до ст. 1 цього Положення місцеві органи влади мали право видавати обов‟язкові 

постанови з питань управління та охорони порядку, а також з метою розвитку діючих 

декретів та положень з питань громадської безпеки та порядку, народного здоров‟я, 

правил, що регулюють торгівлю, збір податку, боротьби із стихійними лихами тощо, з 

включенням у ці постанови вказівок про відповідальність за їх недотримання, яка 

реалізовувалася в адміністративному порядку. Однак, це положення суперечило 

ст. ст. 217, 2171, 2172, 218, 221, 224, 225 та 227 Кримінального кодексу, який 

встановлював, що за порушення встановлених законом або обов‟язковою постановою 

будівельних, санітарних та протипожежних правил, правил, що охороняють народне 

здоров‟я, порядок та безпеку руху залізницями тощо, – винні особи підлягали 

кримінальній відповідальності, причому санкції згаданих статей часто не співпадали 

із санкціями, які могли бути застосовані на підставі положення від 30.08.1922 р.
1
.  

Отже, зазначені нормативні акти встановлювали два різні види юридичної 

відповідальності за вчинення тих само порушень. Подібна ситуація, на нашу думку, 

ще раз підтверджує той факт, що у 20-ті роки ХХ століття інститут адміністративної 

відповідальності характеризувався низьким рівнем науково-практичної розробленості. 

І головною проблемою тут була відсутність єдино визнаних ознак адміністративного 

проступку, які дозволили б чітко відмежувати останній від злочину, а також 

відсутність консолідованого нормативного акта, який містив би усі склади проступків, 

за вчинення яких наставала б адміністративна відповідальність. 

Важливим кроком у напрямку розв‟язання зазначених труднощів стало 

прийняття Адміністративного кодексу УРСР
2
, який, крім іншого, надав також новий 

поштовх дослідженням інституту адміністративної відповідальності. Заслуга 

зазначеного нормативного акта була в тому, що він уніфікував, принаймні на час його 

прийняття, усе законодавство про адміністративну відповідальність, підвів його під 

один знаменник, встановивши єдині розміри і види адміністративних стягнень, 

суб‟єктів, уповноважених на їх застосування, порядок такого застосування тощо. 

Серед авторів, які приділили свою увагу вивченню та аналізу Адміністративного 

кодексу УРСР, зокрема, інституту адміністративної відповідальності, слід назвати 

прізвище професора Кобалевського, який зупинився на розгляді зазначеного інституту 

у своєму підручнику з адміністративного права.  

Так, розмірковуючи з приводу інституту адміністративного примусу, В.Л. 

Кобалевський його складовим елементом називав адміністративні стягнення, під 

якими розумів шкоду, яка завдається громадянину адміністративною владою 

внаслідок порушення ним правових норм, встановлених у законі
3
. Аналізуючи 

існуючий порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності, автор 

дійшов висновку, що вітчизняний інститут адміністративної відповідальності несе у 

собі певні елементи теорії формальної суворості адміністративних стягнень, яка була 

розроблена у європейській юридичній науці. До таких елементів вчений відносив 

сумарний порядок накладення стягнень, який здійснювався без виклику сторін та 

допиту свідків, за протоколом міліцейських агентів. На жаль, автор у своїй праці 
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уникнув будь-яких поглиблених оцінок зазначеного та інших положень чинного 

законодавства, присвяченого адміністративній відповідальності, а обмежився лише їх 

механічною констатацією, що не дозволяє повною мірою встановити його внесок у 

наукове обґрунтування зазначеного інституту адміністративного права. 

Подальший законодавчий розвиток інституту адміністративної відповідальності, 

пов‟язаний, зокрема, із збільшенням кількості проступків, за вчинення яких наставала 

адміністративна відповідальність, розширенням прав місцевих рад у галузі видання 

обов‟язкових постанов, за порушення яких передбачалося застосування заходів 

адміністративного впливу, уточненням порядку провадження у справах про 

порушення загальнообов‟язкових постанов, зміною системи органів, які мають право 

накладати адміністративні стягнення, обмеженням застосування штрафів у 

адміністративному порядку, призвів до того, що у 40-х роках минулого століття 

науковці почали виділяти кілька паралельно існуючих процедур застосування 

адміністративних стягнень: 1) коли не тільки факт порушення встановлювався та 

накладення адміністративного стягнення здійснювалося рішенням адміністративного 

органу, але останній у безспірному адміністративному порядку виконував і саме 

стягнення; 2) коли встановлення факту порушення та накладення адміністративного 

стягнення здійснював адміністративний орган, але в разі відмові порушника сплатити 

накладений штраф або несплати його у встановлений термін питання про вилучення 

суми штрафу за рахунок майна порушника переносилося до народного суду; 3) коли 

порушення акта управління тягнуло за собою не тільки застосування стягнення, але і 

вчинення адміністративними органами певних дій щодо майна порушника, 

наприклад, знесення самовільно збудованої споруди
1
.  

В кінці 40-х років в юридичній літературі почали з‟являтися також і принципово 

нові, раніше інституту адміністративної відповідальності невідомі положення, до яких 

належать, наприклад, роздуми про принципи адміністративної відповідальності, а 

також про можливість відмежування проступків від злочинів за ступенем їх 

суспільної небезпеки. Так, вважалося, що застосування адміністративного стягнення 

базується на таких принципах: 1) адміністративне стягнення може бути накладене за 

правопорушення, у якому нема ознак кримінально-караного діяння; 

2) адміністративне стягнення накладається на особу, яка винна у порушенні права; за 

відсутності вини у діях порушника адміністративне стягнення не може бути 

накладене; 3) адміністративне стягнення накладається у суворій відповідності з 

вимогами законності, тобто уповноваженими органами, у межах наданих їм прав, із 

дотриманням встановлених законом строків, за порушення законних вимог державних 

органів та їх посадових осіб
2
. 

Вагоме місце у наукових дослідженнях інституту адміністративної 

відповідальності відводилося також аналізу особливостей та порядку застосування 

адміністративних стягнень, перелік яких наприкінці 50-х років мав такий вигляд: 

попередження; штраф; виправно-трудові роботи; адміністративний арешт; 

конфіскація майна
3
.  

Новий етап у дослідженні проблем адміністративної відповідальності припав на 

60-ті роки, часи, коли був виданий загальнорадянський, а згодом і республіканський 

укази «Про подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в 

                                                 
1
 Евтихиев И.И., Власов В.А. Административное право СССР. – М. 1946. – С. 103-104. 

2
 Студеникин С.С. Советское административное право. – М., 1949. – С. 133-134. 

3
 Советское административное право. Учебник / Под ред. С.С. Студеникина. – М., 1958. – С. 94-97. 
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адміністративному порядку»
1
. У зазначені часи почала активно розвиватися наукова 

діяльність великої кількості відомих вчених, які багато уваги присвятили також 

дослідженню інституту адміністративної відповідальності. Зокрема, над зазначеною 

проблематикою працювали Д.М. Бахрах, Є.В. Додін, М.І. Єропкін, В.І. Ігітов, 

О.П. Клюшніченко, Т.І. Козирєва, А.Є. Луньов, Л.Л. Попов, І.С. Самощенко, О.М., 

Якуба, які у своїх працях досліджували питання: кодифікації законодавства про 

адміністративну відповідальність; співвідношення заходів адміністративного та 

громадського впливу на правопорушників; елементів складу адміністративного 

проступку; підстав адміністративної відповідальності; охорони прав особи, залученої 

у сферу адміністративної юрисдикції; особливостей адміністративної 

відповідальності окремих суб‟єктів тощо. 

Однією з найбільш значущих подій для інституту адміністративної 

відповідальності, яка вплинула також і на його подальше наукове дослідження, стало 

прийняття Основ законодавства про адміністративні правопорушення
2
. Даючи оцінку 

зазначеному нормативному акту, М.С. Студенікіна наголошувала на тому, що він був 

першим в історії держави кодифікованим актом, у якому вирішувалися найбільш 

важливі питання відповідальності за адміністративні правопорушення. Основи, 

продовжувала автор, об‟єднали у собі усі принципові положення про адміністративну 

відповідальність, яка склалися у радянському праві та були вже зафіксовані у різних 

нормативних актах. Разом з тим у них був закріплений ряд нових важливих положень, 

спрямованих на подальший розвиток демократичних засад законодавства про 

адміністративні правопорушення, посилення гарантій прав громадян та зміцнення 

законності
3
. 

У 80-х роках минулого століття побачили світ численні наукові праці вчених-

адміністративістів, у яких автори приділяли надзвичайно багато уваги процесуальним 

аспектам реалізації адміністративної відповідальності, що без сумніву, було 

спрямовано на підвищення ефективності та законності даного виду правозастосовчої 

діяльності. Так, зазначена проблематика стала предметом наукових статей, навчальних 

посібників, монографій Д.М. Бахраха, І.О. Галагана, С.Т. Гончарука, М.В. Коваля, 

О.П. Коренєва, М.Я. Масленнікова, Є.С. Павлова, О.П. Шергіна, О.Ю. Якімова тощо. 

Інститут адміністративної відповідальності є відносно молодим правовим 

явищем, яке виникло наприкінці ХІХ століття і мало своїм головним завданням 

створення такої системи адміністративних засобів, які б у разі потреби у примусовому 

порядку спонукали громадян до виконання розпоряджень суб‟єктів публічного 

управління, які зазвичай отримували форму обов‟язкових постанов. Зміна політичної 

ситуації в країні на початку ХХ століття майже не вплинула на розуміння науковцями 

та державними діячами завдань зазначеного інституту, який у зв‟язку з цим 

продовжував виконувати раніше покладені на нього завдання. Єдине, що змінилося, – 

це намагання надати адміністративній відповідальності самостійного характеру серед 

інших видів юридичної відповідальності та демократичних форм, спрямованих на 

охорону та захист прав і свобод громадян. На жаль, як видно з викладеного, 

повноцінна реалізація зазначених планів почала здійснюватися набагато пізніше, ніж 

                                                 
1
 О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке: Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 21. 06. 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1961. – ғ 35. 

– Ст. 368. 
2
 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях // 

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – ғ 44. – Ст. 909. 
3
 Студеникина М.С. Кодификация республиканского законодательства об административных правонарушениях 

// Советское государство и право. – 1981. – ғ 10. – С. 39-46. 
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виник сам інститут адміністративної відповідальності, і пов‟язується з науковою 

творчістю тих авторів, які працювали вже у 50-60-х роках ХХ століття. До цього часу 

наукові засади адміністративної відповідальності були представлені лише 

поодинокими і частіш за все некритичними статтями та розділами в навчальних 

посібниках та підручниках. 
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Петро Захарченко 

  

ГОЛОДОМОР 1921-1922 рр. В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ: 

ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ 

 

Комплексне вивчення явищ геноциду 1932-33 рр., здійснене з ініціативи третього 

Президента України Віктора Ющенка представниками різноманітних галузей знань, 

призвели до цілком очікуваного нацією результату. Вирок катам українського народу, 

постановлений Київським апеляційним судом 13 січня 2010 р. на основі 

документальних свідчень кількох сотень тисяч українців, став доконаним фактом, чим 

забезпечив верховенство справедливості.  

Неторованою дорогою йшла національна історична і правнича наука аби досягти 

результату. Через несміливі публікації першої половини 90-х років ХХ століття, до 

масштабної фіксації доказової бази, здійсненої як громадськими структурами, так і 

уповноваженими на те правоохоронними органами у 2005-2010 рр. – ось шлях, який 

привів до судового вироку, нагадаємо, не оскарженого жодною країною, політичною 

силою чи фізичною особою. Головне зроблене, попереду визнання голодомору 

міжнародними структурами та міжнародна оцінка діянь організаторів, співучасників 

злочину, найжахливішого в історії людства нищення людей не військовими засобами, 

а методами витонченішими, єзуїтськими – паралізацією людського організму шляхом 

штучного блокування основного інстинкту будь-якої живої істоти, потреби у їжі. На 

момент підготовки статті відомо, що з ініціативи української делегації у 

Парламентській Асамблеї Ради Європи готується резолюція щодо голодомору 1932-33 

рр. в Україні для винесення на результативне голосування делегатами ПАРЄ. 

Резолюцією Парламентської асамблеї ОБСЄ від 1 липня 2009 р. не лише поставлено 

знак рівності між сталінізмом та нацизмом, а й засуджено обидва тоталітарні режими 

на міжнародному рівні.  

На цьому тлі, значно нижчий ступінь розробленості мають події 1921-22 рр. в 

Україні. На зорі становлення української незалежності, голод названих років 

пояснювався наслідком громадянської війни, іноземної інтервенції, неурожаєм, будь-

чим, але не факторами суб‟єктивними. Зрештою, і ця трагічна сторінка ще чекає на 

своїх дослідників, які, переконані, мають зацікавитися ще однією «білою плямою» у 

новітній історії українського народу. Саме на ній маємо намір загострити увагу у 

рамках пропонованої статті.  

Отже, Декрет про землю, ухвалений на ІІ Всеросійському з‟їзді Рад 27 жовтня 

1917 р., який радянська історіографія інакше ніж законом, що задовольняв 

споконвічні прагнення селянських мас, не називала, назавжди відміняв право 

приватної власності на землю
1
. Позаяк у його текст без жодних купюр потрапив ІІ 

розділ Зводного наказу 242 селянських наказів з місць
2
, то можемо лише подивуватися 

ініціативі селян вимагати від влади позбавити себе права приватної власності на 

землю. Лише нещодавно, у ході реформи П. Столипіна значна частина з них 

добровільно вийшла з громади і закріпила у свою власність земельні наділи, отримані 

унаслідок земельної реформи 1861 року. Стверджувати, що Декрет про землю у такій 

редакції, відповідав селянським уподобанням та прагненням, є справою надто 

неприродною, адже ніхто із них добровільно не передав власні посілості до 

                                                 
1
 Сборник решений по сельскому хозяйству / [сост. О. Майоров]. – М.: Сельхозиздат, 1963. С. 6-7. 

2
 Сенчакова Л. Т. Крестьянские наказы и приговоры 1905-1917 г.г. / Л. Т. Сенчакова // Деревня в начале века: 

революция и реформа : сб. статей. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. – С. 68. 
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державного земельного фонду. Це враження посилюється, коли знайомишся з 

подальшим текстом документа. У тому ж пункті І Наказу йдеться про те, що уся 

земля, не лише державна, монастирська, приватновласницька, громадська, а й 

селянська, відчужується безоплатно, стає всенародною і переходить у користування 

усіх, хто на ній трудиться. Відтак, права власності на землю позбавлялися не лише 

поміщики, селяни-подвірники, що укріпили наділи у приватну власність, але й 

селянські громади, тобто фактично усі селяни. Той самий принцип був застосований і 

у наступному Законі «Про соціалізацію землі» 27 січня 1918 р., який під назвою 

«Тимчасове положення про соціалізацію землі» був ухвалений на ІІ Всеукраїнському 

з‟їзді Рад 19 березня 1918 р.  

Тепер спробуємо простежити, на який ґрунт лягало земельне законодавство 

більшовиків в Україні? Чи могла бути безболісною його рецепція у існуючі в Україні 

суспільні відносини? 

Для відповіді на поставлені питання маємо потребу зазирнути в епоху 

столипінської аграрної реформи і ознайомитися з впливом, який вона справила на 

українські губернії. 

Як відомо, головною метою реформи, що ставилася владою задовго до появи 

П. Столипіна на чолі уряду Російської імперії, було завершення започаткованого 

Селянською реформою 1861 р. поземельного устрою хліборобського населення з тим, 

щоб виростити тип дрібного земельного власника, на кшталт нинішнього фермера у 

сільській місцевості. Столипінська реформа охопила усі губернії імперії з панівною 

громадською формою землекористування, окрім кількох Західних. Серед них 

осторонь залишалися й Волинська та Подільська губернії, селяни яких автоматично 

перетворювалися на власників надільної землі. Така різка метаморфоза сталася 

внаслідок традиційного панування тут подвірно-спадкової системи господарювання, 

базована на індивідуальному землекористуванні, де власником земельного наділу 

вважалася не громада, а представник двору (окремої сім‟ї чи близьких родичів), його 

домовласник. На поч. ХХ ст. подвірно-спадковий характер землеволодіння охопив 

77,9% селян Волинської губернії і 94,7% Подільської
1
. А у ході реформи селяни решти 

українських губерній виявили найбільшу активність щодо набуття права приватної 

власності на землю. Кількість селян, що одержали землю на праві особистої 

власності, порівняно із загальною кількістю селян мала такий баланс: 

Катеринославська – 87,1%, Херсонська – 87%, Полтавська – 79,1%, Київська – 70,6%, 

Харківська – 59%, Чернігівська – 52%
2
. 

Подані цифри є промовистою демонстрацією тяглості українського селянства 

саме до приватної власності на землю, базованій на індивідуальній основі. 

Унаслідок трансформації земельних відносин відбулося масштабне згортання 

громадського землеволодіння у Степовій Україні та на Харківщині, на Правобережжі 

та у Полтавській губернії воно майже припинило своє існування, а на Чернігівщині 

значно втратило свої позиції. 57% селян Росії, що обрали собі землеволодіння на 

індивідуальному праві, були хліборобами українських губерній. Такий високий 

відсоток домовласників, що пов‟язали розвиток свого господарства з приватною 

формою власності на землю, дослідниками усіх історіографічних напрямів (де у 

                                                 
1
 Ходский Л.В. Земля и и земледелец. Экономическое и статистическое исследование / Л. В. Ходский. – СПб., 

1891. – Т.2. – С. 28-29. 
2
 Ігнатова Л.Р. Роль українського селянства у формуванні ринкових відносин у роки столипінської аграрної 

реформи на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Вісник Київського національного університету. – 2001. – С. 40-48. 

– (Серія : Історія; вип. 58.). 
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різкіших, де у вишуканіших чи завуальованих тонах) цілком слушно пояснюється 

тим, що воно було привнесене у ХYІІІ-ХІХ ст. у період колонізації Півдня України і 

не змогло глибоко проникнути в усталену господарську систему та світогляд 

українського селянина.  

Природно, що втілення більшовицького земельного законодавства у 

господарську практику українського села іншими методами, ніж примусовими, 

відбутися не могло. Красномовною ілюстрацією глибини відмінностей між двома 

хліборобськими система може слугувати зміст рапорту більшовицького повітового 

воєнкома Новоград-Волинського, направлений до центру у період окупації 

червоногвардійцями суверенної території Української Народної Республіки. У 

повідомленні від 19 червня 1919 р. він зазначав: «Економічна структура селянського 

господарства на Волині не схожа на селянські господарства інших губерній радянської 

республіки. Там, де розвинуте громадське землекористування, селяни набагато 

швидше і з більшим бажанням ідуть на зустріч радянській владі і її представникам, 

тому що більшість членів громади за своїм достатком належать до бідноти і 

середняків. Зовсім іншу картину спостерігаємо у губерніях з розвинутим хуторним 

(відрубним) господарством. Як спадкові власники своїх ділянок, селяни міцніше 

прив‟язані до землі, вони наскрізь просякнуті усвідомленням права приватної 

власності. Позасільська, хутірна система розселення створює серед них небажання 

діяти спільно, що виховує їх у дусі індивідуалізму хутірного господарства, 

поширеного на Волині, створює той самий несприятливий економічний ґрунт, який 

обумовлює перевагу куркульського елементу серед селян, не налаштованого до 

радянської влади, часто вороже ставлячись до неї»
1
. Однак, жодних коректив до 

земельної політики з урахуванням особливостей розвитку українських регіонів, 

очільники більшовизму вносити не бажали. У творах В. Ульянова-Леніна зустрічаємо 

обґрунтування намірів передачі права власності на землю інколи селянам, подекуди 

місцевим органам, державі, проте жодного разу не йдеться про можливість 

співіснування двох форм власності. Навпаки, таке явище ним категорично 

заперечувалося: «…У капіталістичній єдиній державі приватна власність на землю і 

націоналізація в широких розмірах не уживуться як дві системи, одна із них має взяти 

гору»
2
. Яка саме, гадати не доводиться. 

Таким чином, більшовицька земельна політика в Україні, спрямована на 

ліквідацію приватної власності на землю та її усуспільнення, прирікала українське 

селянство або на боротьбу за законним шляхом набуту власність, або на 

співробітництво з окупантами і повільну втрату належного їм майна. І один, і інший 

шлях майбутього жодним чином не гарантував. 

Які ж факти та явища можуть слугувати доказом тези щодо штучності голоду в 

Україні у 1921-1922 роках. Для ілюстрації доказів скористаємося лише архівними 

матеріалами однієї сторони, радянської. 

По-перше, потребує доведення сам факт голодомору як такий. Документами, які 

підтверджують поширення цього явища є: 

а) повідомлення Волинського губвиконкому про становище по Коростенському 

повіту Волинської губернії у період з 16 квітня по 1 травня 1921 р.: « Олевская 

волость – царит тяжелый продовольственный кризис, не только нет хлеба для посева, 

                                                 
1
 Российский государственный военный архив (г. Москва). – Ф. 25 860. – Оп.1. – Спр. 154. арк. 37-37 зв. 

2 Ленин В И. Полн. Собр. Соч. – Т.16. – С. 31. 
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но и на прокормления. Питаются примесью коры и жолудей. Волость истощена 

разверстками»
1
. 

б) секретне оперативне зведення за період з 10 по 25 жовтня 1921 р. по 

Дніпровській волості Херсонської губернії: «Отношение крестьян к продналогу 

враждебное. Они говорят, что у них совершенно нет хлеба и опираясь на то, что 

разверстку выполнили, а когда пришло тяжелое время неурожая, то никто им не 

помогает. Крестьяне указывают на то, что земли сколько угодно, да сеять нечем. 

Посевная кампания проходит неудовлетворительно ибо выданный посевной материал 

не может удовлетворить всей площади для обсеменения полей. …Крестьяне берут 

удостоверения от земотделов и едут менять последние вещи на хлеб для посева. К 

товарообмену крестьяне относятся пассивно, ибо у них нечего менять»
2
; 

в) державне зведення по Каховській волості військово-революційного комітету за 

26 лютого 1922 р.: «Экономическое состояние волости очень тяжелое. Скот и лошади 

от бескормицы гибнут; земледельческий инвентарь не годен, продовольственных и 

семенных продуктов нет
3
. 

По-друге, дефініція геноцид передбачає наявність організатора та мотивів 

нищення окремого етносу, політичної сили, релігійної громади, а у нашому випадку – 

української нації.  

Організаторами, ідейними натхненниками, часто провідниками політики 

нищення українців на місцях були більшовицькі верховоди. У відповідь на такі 

примусові дії, селяни, отримавши від більшовиків зброю, часто повертали її проти 

останніх. Разом з тим бачимо цілковиту відсутність антиросійських, антипольських чи 

гасел іншого антинацінального спрямування, породжених на ґрунті голодомору. До 

прикладу: а) доповідь співробітника агітпросвіти при повітовому воєнкому м. Умані: 

«12 мая 1919 г. красноармейцы 8 Советского полка, которые должны были помочь 

Красной Армии, заявили, что они против крестьян не пойдут, что они также против 

проведения коммуны»
4
; б) доповідь члена колегії Народного комісаріату іноземних 

справ 28 травня 1919 р. про ситуацію у Липовецькому і Гайсинському повітах: «Даже 

бедняки не хотят слушать о коммуне… Никакая работа в деревне у нас сейчас не 

возможна, т. к. ни один работник не посмеет рискнуть выехать в деревню после того, 

как повстанцами расстреливались товарищи и украинские, и русские…»
5
; в) бюлетень 

Народного комісаріата внутрішніх справ за період з 15 по 25 травня 1919 р.: «9-й полк 

настроен контрреволюционно…, солдаты в поездах задерживают евреев и 

коммунистов, расстреливают их»
6
. 

По-третє, найважливішим аргументом, що безумовно сприяє встановленню 

істини, вважаються теоретичні обґрунтування здійснення геноциду. Щоправда, такі 

документи, як правило, знищуються. Проте, архівні сховища зберегли деякі 

нормативні матеріали у формі постанов, наказів, рішень центральних і місцевих 

органів влади, командування військових підрозділів тощо. Вони певною мірою 

проливають світло на вибірково-репресивний характер діянь більшовицької влади, 

спрямованих проти українських селян, а саме:  

а) коротка інструкція по боротьбі з бандитизмом на Україні від 8 грудня 1920 р., 

підписана Х. Раковським, М. Фрунзе, Молотовим, яка націлювала: «В случае явно 

                                                 
1
 Житомирський обласний державний архів. – Ф. Р.1657.– Оп.3. – Спр. 6. – С. 5. 

2
 Херсонський обласний державний архів. – Ф. Р. 3131. – Оп.1. – Спр.13. – С.24. 

3
 Там само. – Ф. Р. 55. – Оп.1. – Спр.7. – С. 18. 

4
 Российский государственный военный архив (г. Москва). – Ф. 25860. – Оп.2. – Спр.2.– С. 122.  

5
 Там само. – Спр. 90. С. 1-6. 

6
 Там само. – Ф. 25860. – Оп.2. – Спр.2. – С. 176 зв. 
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выраженной враждебности населения (уся Україна її виражала, – Авт.) в какой-либо 

местности, укрывательства или упорной невыдачи бандитов и повстанцев, на местное 

население могут налагаться те или иные кары, такими могут быть: а) контрибуция 

продуктами и довольствием; б) контрибуция скотом; в) контррибуция предметов 

обмундирования (белье, теплая одежда, сапоги, подушки, одеяла и т.п.); г) изъятие 

семейств главарей и зачинщиков восстания с конфискацией всего имущества и 

передачей последнего бедноте; д) в крайних случаях уничтожение (поджог или 

разрушение домов заведомых бандитов и главарей), но ни в коем случае не сжигание 

или уничтожение артиллерией вне боя всего селения или отдельных кварталов»
1
. Не 

гребували нічим, обкладали такими повинностями, яких навіть кріпосне право у 

період його лютування ніколи не знало: «Выполнение яичной разверстки полностью 

обязательно. За невыполнение таковой без законных причин будет подвергаться 

конфискации имущества, причем битые яйца на склад упродком не принимает»
2
.  

б) витяг із протоколу засідання Київского губревкому від 13-14 вересня 1920 р. за 

участю Раковського, Косіора, Манцева, Калмановича та інших представників 

центральних відомств: «… д) не останавливаться ни перед какими беспощадными 

мерами по отношению к бандитам как взятие заложников, уничтожение хуторов и 

деревень, являющихся бандитскими очагами или оказывающие бандитам 

всесозможное содействие: снабжением лошадьми, пополнением и прочее»
3
.  

в) інструкція усім п‟ятихатним і десятихатним по боротьбі з бандитизмом (осінь 

1920 р.): «1) …Организовать пятихатные и десятихатные, подразделив села и деревни 

на районы по 5 и 10 хат и назначить ответственного за каждый район по борьбе с 

дезертирством одного десятихатного и двух пятихатных, задачей коих является 

неустанная и энергичная борьба с дезертирством, с его укрывателями, а также 

оказание сельскохозяйственной помощи семьям красноармейцев, проживающим в 

этом районе; 7) При обнаружении отрядами дезертира в каком-нибудь районе, 

старший пятихатный или десятихатный подвергаются наказанию больше, чем сам 

дезертир, за укрывательство дезертира или за бездеятельность»
4
.  

Звертаємо увагу на те, що покарання за будь-які провини носили лише 

матеріально-майновий характер. Фізичні, тілесні, грошові кари, тюремні ув‟язнення у 

цей період не застосовувалися. Залишити населення без продуктів харчування і 

приректи їх на смерть голодом – ось мета більшовицького перебування в Україні. 

По-четверте, для встановлення зв‟язку між ухваленими рішеннями нормативного 

характеру і наслідками від їхньої реалізації важливе значення мають форми, методи та 

засоби досягнення результату. Практика діяльності радянських органів, чекістських 

структур та військових підрозділів на місцях не відзначалася розмаїттям методів. 

Основний наголос більшовики робили на військову силу, яка в умовах, нав‟язаної 

ними ідеологеми про громадянську війну (фактично окупації– Авт.) убезпечувала від 

звинувачень у геноциді. Послухаємо документи: 

а) політичне зведення Ново-Воронцовського райпарткому з 23 по 27 вересня 

1920 р.: «Факторы, влияющие на выполнение разверстки – один лишь способ – 

вооруженная сила. … Район нуждается в заградительном отряде приблизительно в 

количестве 50-ти человек, который сможет при идеальности и энергии своей 

заградить путь мешочникам в Таврию к Врангелю и Екатеринославскую губернию, а 

                                                 
1
 Херсонський обласний державний архів (далі – ХОДА). – Ф. Р. 3131. – Оп.1. – Спр.41. – С. 28. 

2
 Харківський обласний державний архів.– Р.152. – Оп.1. – Спр.3-А. – С. 236. 

3
 Київський обласний державний архів. – Ф. Р. 1. – Оп. 1. – Спр. 59. – С. 54.  

4
 Хмельницький обласний державний архів. – Ф. Р. 1135. – Оп. 1. – Спр. 35. – С. 15-15 зв. 
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также очищения района от дезертирства, какое скрывается в плавнях и степях района 

и ведет усиленную провокацию»
1
.  

 б) доповідь завідувача відділом керування Канівського повітревкому за січень 

1921 р.: «Продрозкладка накладена 75 000 пудів, котра не виконана, бо за часи 

існування банди Ярого, при переході 1-ї Кінної армії Буддьоного спалено 80 дворів і 

іншими отрядами 70 дворів, усього 150 дворів, де погорів хліб і все майно. У 

Медвинській волості на сучасний момент банд нема, стоїть там 519 полк, настрій 

населення спокійний. Розверстка навряд чи буде виконана, бо за повстання спалено 

500 дворів»
2
.  

в) цілком таємне зведення Кам‟янецької повітової ЧК за період з 15 липня по 1 

серпня 1919 р.: «К привлечению трудовой государственной повинности сплошь и 

рядом приходится прибегать к вооруженной силе, главным образом при исполнении 

наряда на подводы и при выполнении продразвестки. Недовольство селян к 

соввласти, а также рабочих в каждой волости и городе обосновано на чисто 

экономических недостатках, каковые в настоящий момент особенно дают о себе 

знать»
3
. 

По-п‟яте, потребує спростування усталена більшовицька версія про класову 

боротьбу в українському селі між куркульством і біднотою, а радянська влада, мовляв, 

була покликана захищати незаможні верстви сільського населення. Про людське око 

так і робилося: видавалися відповідні постанови про сприяння незаможним, про 

надання їм допомоги із майна, конфіскованого у землевласників тощо. Такі явні 

пріоритети надавалися у розрахунку на розкол монолітної української селянської 

верстви, особливо зі створенням комітетів незаможників з окладом його голові і 

заступнику (фактично за зраду, – Авт.), встановленим радянською окупаційною 

владою, у кілька тисяч рублів. Однак, як повідомляв воєнком Одеської стрілкової 

бригади у листопаді 1920 р., «кулачество сильно, а о расслоении деревни никто и 

понятия не имеет»
4
. Тоді до життя був покликаний звичний прийом – застосування на 

ділі уніфікованих для всіх прошарків селянства (бідняків, середняків і 

куркулів) заходів репресивного характеру: 

а) із повідомлень ГубЧК Херсонської губернії за серпень-жовтень 1921 р.: 

«Настороение крестьян всего Чаплынского района враждебное в связи с вывозкой 

бронированного (насінневий – Авт.) хлеба, ропот крестьян слышен везде. Некоторые 

говорят, что соввласть нас обманула, во время разверстки говорили, что 

бронированный хлеб будет оставлен для обсеменения полей, а также для раздачи 

беднейшему неимущему населению. В настоящее время весь хлеб вывозится. … 

Население заметно ожидает махновских и петлюровских банд, в общем наблюдается 

недовольство крестьян. Оно вызвано следующими причинами: …2) выемкой 

забронированного хлеба; 3) подводной повинностью; 4) постоем воинских частей; 

5) тяжелым экономическим положением района в связи с неурожаем». Який може 

бути урожай, коли насінневе зерно реквізоване і вивезене?. «Крестьяне говорят, что 

советская власть с ними обращается хуже белых. Больше всего крестьяне говорят на 

митингах о продналоге, но продналоговая агентура с крестьянами-бедняками 

поступает очень плохо, требуя с них выполнения тех продуктов, которых они не 

имеют и, таким образом, терзают их, не обращая внимания на их бедноту»
5
; 

                                                 
1
 Херсонський обласний державний архів. – Ф. Р. 1.– Оп.1. – Спр. 1. – С. 112. 

2
 Київський обласний державний архів. – Ф. Р. 1. – Оп. 2. – Спр. 74. – С.15. 

3
 Хмельницький обласний державний архів. – Ф. Р.336. – Оп. 3. – Спр.1. – С. 145. 

4
 Херсонський обласний державний архів. – Ф. Р.2106.– Оп.1. – Спр. 99. – С. 174. 

5
 Там само. – Ф. Р. 3131. – Оп.1. – Спр. 13. – С. 4, 18. 
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б) в основу градації селян на бідняків, середняків і куркулів був покладений 

абсолютно суб‟єктивний фактор. Критерії визначали повітревкоми на місцях. Кожен 

повіт, а то й частини повітів Київської губернії керувалися критеріями, ухваленими 

вольовим рішенням голови повітревкому. Зокрема, у Сквирському повіті за основу 

брався розмір земельної ділянки селянина: бідняки – до 3 дес. землі, все, що більше – 

середняки, куркулі – відсутні. Можливо поданою інформацією про відсутність у повіті 

куркулів голова ревкому рятував своїх заможніших земляків? 

У Канівському повіті: бідняк – 1-2 дес. без робочої худоби і знарядь праці. 

Середняк – від 2 до 5 дес., пара робочої худоби і найнеобхідніший інвентар, але якщо 

«таковой имеет какую-нибудь другую специальность, которой он также зарабатывает 

хлеб, в таком случае он считается кулаком…». 

Чорнобильський повітовий ревком вважав, що бідняками є всі селяни, «у 

которых хлеба не хватает до нового урожая, но если у них хлеба хватает до нового 

урожая, то середняк»
1
. Як бачимо з даного документа, простір для свавілля був 

абсолютно відкритим. Словом, якщо селянин до нового урожаю вижив, то він уже 

середняк або класовий ворог; 

в) селяни, у тому числі й найбідніші, що потрапили під маховик конфіскацій 

власних маєтків, із запровадженням непу стали звертатися до судів з метою 

повернення незаконно відібраного майна. Судячи з нервового тексту Постанови 

Всеукраїнського ЦВК від 10 травня 1922 р., суди задовольняли законні позови селян 

по таких справах. Окрик послідував негайно: «п. 2. Предложить всем судебным и 

административным учреждениям не принимать к своему производству дел по 

ходатайствам лиц, [принадлежащих, – Авт.] к составу незаможного селянства, о 

возврате им отобранного имущества или вознаграждение за таковое, если отобрание 

имущества было призведено комнезамами или по их поручению в порядке 

раскулачивания села…»
2
 .  

Таким чином, зібрана і представлена нами доказова база є достатньою підставою 

для початку наукової дискусії щодо визнання штучним голодомором українського 

народу більшовицьку політику, що доконечно була зреалізована у 1921-22 рр. 

Нищення українського народу здійснювалося за ідентичним сценарієм, аналогічними 

методами як і у 1932-33 рр., за винятком широкої участі у 1917-1921 р.р. збройних 

сил, підрозділів ЧК радянської Росії, які, прикриваючись тогою «громадянської 

війни», порядкували в українському селі. Не маємо великих надій на те, що цей факт 

набуде такого ж суспільного розголосу, проте переконані, що історична та політична 

оцінки штучного голодомору 1921-22 рр. не забаряться. Для застосування юридичної 

відповідальності потрібні докази, які містяться і у цій науковій розвідці.  

                                                 
1
 Київський обласний державний архів Херсонський обласний державний архів. – Ф. Р. 1. – Оп. 1. – Спр. 178. – 

С. 1, 3, 5, 12 
2
 Херсонський обласний державний архів. – Ф. Р. 86. – Оп. 1. – Спр. 2. – С. 17. 
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Олександр Гурняк 

 

ОЦІНКА ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ЗДІЙСЕННЯ МАСОВИХ РЕПРЕСІЙ  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХНІХ РОДИН В УРСР (в 30-х рр. XX ст.) 

 

Політичні репресії 30-х рр. ХХ ст. у Радянському Союзі регламентувалися 

різноманітними документами: кримінальним та кримінально-процесуальним 

кодексами, рішеннями політбюро, постановами ЦК ВКП (б), наказами НКВС, 

інструктивними розпорядженнями різних відомств тощо.  

Однак, до цього часу невизначеною залишається комплексна правова оцінка цих 

документів, без чого недостатньо переконливим видається вивчення політичних 

репресій та терору, всебічний та глибокий аналіз практики покарання такої верстви 

населення, як військовослужбовці та їх родини. 

Відтак дуже важливо звернутися до підстав формування юридичного 

обґрунтування згаданих репресивних заходів, оскільки це дозволить не лише 

зрозуміти логіку їх ініціаторів та безпосередніх виконавців, а й особливості 

функціонування тоталітарної системи в цілому. 

Надзвичайні методи управління суспільством, які широко використовувалися в 

роки громадянської війни, продовжували діяти і в мирних умовах життя країни. 

Закріплення надзвичайних форм, взятих на озброєння в екстремальних умовах, 

ставало нормою в управлінні всіма сферами суспільства держави.  

Радянське кримінальне законодавство, як відомо, почало формуватися відразу 

після встановлення влади більшовиків. У перші роки радянської влади не було 

вироблено чіткої системи покарань, і владні інституції покладалися більше на народну 

правотворчість. Це поняття – «народна правотворчість» – офіційно фігурувало у 

радянській юридичній науці і означало право революційних трибуналів та народних 

судів на самостійне винесення вироків. 

Першим кроком державного регулювання у сфері кримінального переслідування 

стало прийняття у 1919 р. «Керівних засад з кримінального права РСФРР»
1
. На основі 

цього документу та в процесі систематизації судової практики у 1922 р. було 

розроблено Кримінальний кодекс (далі – КК) РСФРР. До його прийняття Народний 

комісаріат юстиції Української СРР здійснював самостійну кодифікацію 

кримінального законодавства, але з огляду на успішну роботу над створенням КК 

Російської Федерації та з метою єдності каральної політики на територію УСРР було 

вирішено поширити КК РСФРР
2
. 

Власний Кримінальний кодекс Української СРР набув чинності лише 15 серпня 

1922 р. Він з незначними відмінностями дублював КК Російської Федерації. Практика 

уніфікації законодавства, яку більшовики послідовно впроваджували у сфері 

кримінального права, була офіційно закріплена у 1924 р. в Основних засадах 

кримінального законодавства СРСР та союзних республік
3
. 

Особливу увагу радянські законодавці приділяли військовим та державним 

                                                 
1
 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Постановление НКЮ 12 декабря 1919 г. // Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. 

– М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1953. – С. 57-60. 
2
 Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР. Частина 1. – К.: Вид-во АН 

УРСР, 1959. – С. 119; Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М., Утевский Б.С. История 

советского уголовного права (1917-1947). – М.: Юридическое изд-во Минюста СССР, 1948. – С. 294-296. 
3
 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Постановление ЦИК СССР 31 

октября 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 

гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1953. – С. 199-207. 
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злочинам, що зумовило прийняття щодо них окремих положень
1
. 

Нова редакція Кримінального Кодексу 1927 р. (в Україні набув чинності з 1 

липня) за змістом відображала переломні події того часу: згортання непу, форсування 

соціалістичного будівництва, курс на одержавлення всіх сфер життя. Додаткові вагомі 

зміни були внесені до Кримінального Кодексу після вбивства у грудні 1934 р. С. 

Кірова. Тож до початку масових репресій сталінський режим підготував розлогу 

правову базу для захисту себе від тих громадян, які могли б загрожувати його 

існуванню. 

У 20-х рр. в радянській правничій літературі була здійснена спроба довести 

необхідність призначення для військовослужбовців спеціальних покарань. Але цю 

спробу засудили як таку, що виходила з «неправильної установки»
2
, натомість була 

задекларована єдність принципів радянського кримінального права. Проте в самому 

Кодексі передбачалося чимало винятків щодо злочинів, скоєних 

військовослужбовцями. 

Специфіку кримінального переслідування військовослужбовців неможливо 

досліджувати, не розглядаючи загальні засади радянського Кримінального Кодексу, та 

й останні стають більш зрозумілими саме в контексті вивчення політичних репресій 

проти військовослужбовців. Адже кримінальне законодавство мало на меті 

встановлення в країні такого режиму, який би нагадував армійський: з беззаперечним 

підкоренням владі та безвідмовним виконанням її рішень. 

Визначальною ідеєю радянського державного будівництва і, відповідно, 

радянського законодавства, була ідея колективу – організованого у панівний клас 

пролетаріату, який зберігає державну форму на час перехідного періоду (до побудови 

комуністичного ладу). Таким чином, індивідуалістичний принцип права, на якому 

намагалася будувати законодавство дореволюційна Росія, було замінено на принцип 

усуспільнення та колективізації. За словами радянських юристів, це не означало 

ігнорування захисту і охорони інтересів окремих осіб. Проте наголошувалося, що 

інтереси окремої особистості захищаються пролетарською державою лише до тих пір, 

доки ці індивідуальні інтереси не суперечать інтересам суспільним, колективним
3
. 

Самі ж законодавчі акти не містили жодних застережень і визначали, що 

кримінальне законодавство Союзу РСР та союзних республік має на меті судово-

правовий захист держави трудящих від суспільно-небезпечних дій, які підривають 

владу трудящих або порушують встановлений нею правопорядок
4
. Кримінальний 

Кодекс УРСР, чинний наприкінці 30-х рр., містив не менш безапеляційне твердження: 

«суспільно-небезпечною (злочинною) дією визначається кожна дія або бездіяльність, 

що загрожує радянському ладові або порушує правовий порядок, встановлений 

владою робітників і селян на перехідний до комуністичного ладу період» (ст. 4)
5
.  

Отже, до сфери кримінального переслідування входили суспільно небезпечні дії, 

проте перелік категорій осіб, щодо яких міг застосовуватися Кримінальний Кодекс, 

                                                 
1
 Положение о воинских преступлениях. Постановление ЦИК СССР 31 октября 1924 г. // Там само. – С. 207-

210; Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных 

преступлениях против порядка управления). Постановление ЦИК СССР 25 февраля 1927 г. // Там само. – 

С. 220-225. 
2
 Солнцев К.И. Уголовное право. Особенная часть. Воинские преступления. – М.: Юридическое изд-во НКЮ 

СССР, 1938. – С. 20. 
3
 Гюнтер А. Уголовные кодексы УССР и РСФСР. Сравнительный текст и комментарий / Под ред. М.Е. Шаргея, 

С.А. Пригова, Ю.П. Мазуренко. – Х.: Юридическое изд-во Наркомюста УССР, 1929. – С. 119. 
4
 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Постановление ЦИК СССР 31 

октября 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 

гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1953. – С. 199. 
5
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С.4. 
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був значно ширший. Так, кримінальному покаранню підлягали не лише особи, які 

вчинили суспільно небезпечні дії, а й особи, які визнавалися небезпечними через свій 

зв'язок зі злочинним середовищем або ж через свою колишню злочинну діяльність 

(ст. 5)
1
. Таке широке тлумачення особи злочинця забезпечувало владі безмежний 

простір для переслідування будь-якого громадянина. КК дозволяв застосовувати 

термін давності, але у разі засудження за контрреволюційну та активну 

антибільшовицьку діяльність у дореволюційні та революційні роки це питання 

виносилося на розсуд суду
2
, що фактично відкривало шлях до масових репресій. 

Стаття 9 КК передбачала призначення кримінального покарання за суспільно 

небезпечні дії, якщо особи, які їх вчинили: 1) діяли навмисно, тобто передбачали 

наслідки своїх дій, бажали цих наслідків або свідомо допускали їх настання; 2) діяли 

необережно, тобто не передбачали наслідків своїх дій, хоча й мали їх передбачати, або 

легковажно сподівалися запобігти цим наслідкам
3
. 

Залучення до пояснення «дій з необережності» елементу обов‟язковості 

передбачення наслідків дій давало можливість будь-яку дію кваліфікувати як 

суспільно-небезпечну. 

Наркомат юстиції Української СРР, готуючи редакцію Кримінального Кодексу 

1927 р., вдався до інтерпретації статті 11 «Основних засад кримінального 

законодавства СРСР та союзних республік», зазначивши: «Якщо розпочатий злочин 

не було доведено до кінця, тобто якщо злочинний результат з якихось причин не 

настав, то суд, обираючи міру соціального захисту, визначену кримінальним законом 

за такий вид злочину, враховує ступінь небезпеки особи, яка здійснила злочин, і 

ступінь здійснення злочинного наміру»
4
. 

Спираючись на цю статтю, Наркомюст УСРР не включив до Кримінального 

Кодексу відповідальності за підготовку до злочину. Верховний Суд СРСР своєю 

постановою розтлумачив, що загальносоюзне законодавство під розпочатим злочином 

розуміє як замах, так і підготовку до злочину. Внаслідок цього до Кримінального 

Кодексу УСРР були внесені відповідні зміни
5
. 

Впродовж довоєнного періоду здійснювалися маніпуляції з основним терміном 

кримінального законодавства – «покарання». У першій редакції Кримінального 

Кодексу 1922 р. покарання було визначене як один із заходів соціального захисту і 

водночас протиставлялося їм. З прийняттям у 1924 р. «Основних засад…» цей термін 

взагалі був вилучений з Кримінального Кодексу. У 1934 р. його повернули, і в 

юридичному обігу вживалися обидва поняття. Але в Кримінальному Кодексі УРСР, 

чинному в період масових репресій, терміну «покарання» не було, натомість 

фігурувало словосполучення «заходи соціальної оборони». 

Причиною того, що радянська влада намагалася уникнути вживання терміну 

«покарання», було прагнення видати радянське кримінальне законодавство за більш 

гуманне і прогресивне, ніж вороже буржуазне. Так, мета застосування заходів 

соціальної оборони була визначена як: 

1) загальне запобігання злочинам; 

2)  позбавлення осіб, які вчинили суспільно-небезпечні дії, можливості 

                                                 
1
 Там само. – С. 4. 

2
 Там само. – С. 14. 

3
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С.5. 

4
 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Постановление ЦИК СССР 31 

октября 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 

гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1953. – С. 202. 
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вчиняти нові злочини; 

3) пристосування осіб, які вчинили суспільно-небезпечні дії, до умов 

вільного співжиття трудящих. 

При цьому наголошувалося, що заходи соціальної оборони не можуть мати на 

меті заподіяння фізичних страждань або принижувати людську гідність і не ставлять 

перед собою завдання відплати чи кари (ст. 6).
1
 

Щоб бути формально послідовними до кінця, законодавці визначили розстріл як 

тимчасовий захід соціальної оборони, необхідний для боротьби з найтяжчими 

злочинами, що загрожують основам радянської влади і радянського ладу (ст. 21. 

Прим. 1)
2
. 

А серед основних заходів соціальної оборони у КК названі медичні, медично-

педагогічні та судово-виправні. До останніх належали: 

а) оголошення ворогом трудящих з позбавленням громадянства УРСР і тим 

самим громадянства Союзу РСР і з вигнанням за межі Союзу РСР назавжди; 

б) позбавлення волі у виправно-трудових таборах у віддалених місцевостях 

Союзу РСР; 

в) позбавлення волі в загальних місцях ув‟язнення; 

г) примусова праця без позбавлення волі; 

д) обмеження прав; 

е) видалення за межі Союзу РСР на строк; 

є) видалення за межі УРСР або за межі окремої місцевості з оселенням у тих чи 

інших місцевостях або без такого оселення, з забороною проживати в тих чи інших 

місцевостях або без такої заборони (ст. 21)
3
 тощо. 

Більшовики для здійснення класової боротьби широко оперували поняттям 

«ворог», використовуючи різні словосполучення: «ворог народовладдя», «ворог 

трудящих», «ворог радянської влади», «ворог народу». Саме останнім 

словосполученням у 30-х рр. таврували жертв політичних репресій, причому ця фраза 

вживалася і на побутовому рівні, і в пресі, і в висловлюваннях партійних 

функціонерів. Проте в КК офіційно фігурувало словосполучення «ворог трудящих». 

Призначення такого заходу соціальної оборони почали застосовувати у 1924 р.
4
 

Позбавлення волі у виправно-трудових таборах, тобто заслання, було 

впроваджено у 1929 р
5
. До того часу практикували позбавлення волі з суворою 

ізоляцією і без такої. Розбудова широкої мережі таборів надавала можливість 

ефективно використовувати такий захід як заслання: влада позбавлялася своїх ворогів 

і водночас використовувала їхню працю для зміцнення свого ладу. 

Постійно зазнавали змін не лише способи покарання, а й визначення складів 

злочинів, за які вони призначалися. На початку кодифікаційних робіт точилися 

суперечки щодо того, який підхід треба вибрати при формулюванні складів злочинів. 

Пропонувалося відмовитися від їх точних визначень і окреслювати лише загальні 

                                                 
1
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С.4. 

2
 Там само. – С. 11. 

3
 Там само. – С. 4. 

4
 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Постановление ЦИК СССР 31 

октября 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 

гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1953. – С. 202. 
5
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республик. Постановление ЦИК и СНК СССР 6 ноября 1929 г. // Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд-во юридической 

литературы, 1953. – С. 247. 
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ознаки
1
. Це було намаганням продемонструвати новаційність радянського 

законодавства, однак уже невдовзі до Кримінального Кодексу ввели досить певні 

характеристики суспільно-небезпечних дій і визначили межі санкцій за їх здійснення, 

а суди отримали припис діяти у відповідності до підстав статей кодексу. 

Звісно, при розбудові свого ладу радянська влада йшла неторованими стежками, 

проводила різноманітні експерименти і тому не могла передбачити всіх проявів 

протидії заходам, які здійснювалися, щоб мати простір для переслідування всіх 

суспільно-небезпечних дій, поряд зі з‟ясуванням складів злочинів запровадили 

принцип аналогії. Тобто, якщо тієї чи іншої суспільно-небезпечної дії безпосередньо 

не передбачено в кодексі, то підстави і межі відповідальності за неї, а також заходи 

соціальної оборони визначалися за аналогією з тими статтями кодексу, в яких 

передбачено злочини найбільш подібні важливістю та характером (ст. 7)
2
. 

Загалом радянські законодавці кримінальні злочини розділили на дві групи: 

а) спрямовані проти основ радянського ладу, встановленого в Союзі РСР владою 

робітників і селян, і тому визнані найнебезпечнішими; 

б) всі інші злочини. 

За злочини першої категорії кодекс встановлював межу, нижче якої суд не мав 

права призначати заходи соціальної оборони. За всі інші злочини встановлював лише 

вищу межу заходу соціальної оборони (ст. 8)
3
. 

Які саме злочини визнавалися найнебезпечнішими, законодавець прямо не 

вказав, проте, за логікою кодексу, такими можна вважати злочини державні. У першій 

редакції Кримінального Кодексу 1922 р. до державних було віднесено 

контрреволюційні та злочини проти порядку управління
4
. Згодом до них, окрім 

контрреволюційних, зараховували не всі злочини проти порядку управління, а лише 

особливо для Союзу РСР небезпечні злочини проти порядку управління. 

Така класифікація була запроваджена у 1927 р. «Положенням про злочини 

державні»
5
 і була обов‟язковою для кримінального законодавства всіх союзних 

республік. Проте, з невідомих причин, у Кримінальному Кодексі УРСР, чинному у 

другій половині 30-х рр., термін «державні злочини» навіть не фігурує, а 

контрреволюційні та особливо для Союзу РСР небезпечні злочини проти порядку 

управління віднесені до різних розділів, хоча б, вочевидь мали складати єдиний 

комплекс. 

Дедалі розширеного тлумачення зазнавало поняття «контрреволюційні злочини». 

У Кримінальному Кодексі редакції 1922 р. контрреволюційною вважалася лише та дія, 

яка була спрямована на повалення радянської влади, а вже з 1923 р. – і на її підрив та 

ослаблення. Також контрреволюційними були названі посягання на політичні та 

господарські здобутки революції. У 1927 р. додали ще й фразу про здобутки 

національні, хоча опис контрреволюційних складів злочинів не містив ні прямих, ні 

опосередкованих згадувань, які можна було б кваліфікувати як посягання на 

національні здобутки революції. Того ж року поняття контрреволюційного злочину 

поповнилося ще й посиланням на протидію міжнародної пролетарської солідарності. 

                                                 
1
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2
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3
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4
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5
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Отже, у період масових репресій під контрреволюційними злочинами розуміли 

будь-яку дію, спрямовану на повалення, підрив або ослаблення влади робітничо-

селянських рад і обраних ними на підставі Конституції Союзу РСР і конституцій 

союзних республік робітничо-селянських урядів Союзу РСР, союзних і автономних 

республік, або на підрив чи ослаблення зовнішньої безпеки Союзу РСР і основних 

господарських, політичних та національних здобутків пролетарської революції. В 

силу міжнародної солідарності інтересів усіх трудящих такі ж дії визнавали 

контрреволюційними і тоді, коли вони були спрямовані проти будь-якої іншої держави 

трудящих, хоча б і такої, що не входить до Союзу РСР (ст. 54¹)
1
. 

Найтяжчим контрреволюційним злочином вважалася зрада Батьківщини. 

Українські фахівці, бажаючи того чи ні, при перекладі тексту Кримінального Кодексу 

на українську мову припустилися певної смислової корекції терміну. Так, у 

російськомовному варіанті такий злочин передається словосполученням «измена 

родине»: слово «родина» вжито у давальному відмінку і в такому звучанні постає по 

суті як образ живої істоти відповідно, сприймається пафосно і урочисто. В 

українському варіанті експресія згасає через вживання слова у родовому відмінку. 

Зрадою батьківщини радянські законотворці законодавці вважали дії, вчинені 

громадянами Союзу РСР на шкоду військовій могутності Союзу РСР, його державній 

незалежності або недоторканості його території, як от: шпигунство, видача військової 

або державної таємниці, перехід на бік ворога, втеча або переліт за кордон. За такі 

злочини призначали вищий захід соціальної оборони – розстріл з конфіскацією всього 

майна, а при пом‟якшуючих обставинах – позбавлення волі на термін десять років з 

конфіскацією всього майна (ст. 54¹
а
)
2
. 

Серед переліку дій, які вважалися зрадою батьківщини, потребує окремого 

пояснення такий злочин, як «видача військової або державної таємниці». Для його 

розуміння було прийнято окремий документ. Згідно з ним військова таємниця входила 

до складу державної, і спеціально охоронялися такі відомості: 

1) дислокація частин, закладів та установ Робітничо-селянської Червоної 

армії та об‟єктів військової охорони; 

2) організація, чисельність, підготовка, технічне та військово-інженерне 

обладнання, фінансування, забезпечення і взагалі стан Збройних сил Союзу РСР; 

3) мобілізаційні та оперативні плани, розрахунки, проекти та заходи, а 

також мобілізаційна готовність Робітничо-селянської Червоної армії, промисловості, 

транспорту, зв‟язку і країни загалом; 

4) дислокація, обладнання, стан, фінансово-виробничі плани, 

продуктивність всієї військової промисловості, а також решти промисловості, яка 

виконує військові замовлення; 

5) винаходи нових технічних та інших засобів військової оборони; 

6) матеріли та документи щодо оборони Союзу РСР, оголошені секретними 

і такими, що не підлягають розголошенню, а також відомості, що ґрунтуються на 

зазначених матеріалах та документах. 

Складовими державної таємниці також були відомості економічного характеру 

(про наукові винаходи, бюджетні та експортно-імпортні операції країни) та інші дані 

(про міжнародні угоди, методи боротьби з контрреволюцією, державні шифри)
3
. 

                                                 
1
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С. 29. 

2
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С. 29. 

3
 Об утверждении перечня сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой 

государственной тайной. Постановление СНК СССР 27 апреля 1926 г. // Сборник документов по истории 



 

 156 

Покарання за видачу військової таємниці було продубльовано у розділі 

Кримінального Кодексу «Військові злочини» (ст. 206
24)

. У ньому детальніше описано, 

які дії щодо військової таємниці заборонялися, а саме: передача секретної інформації 

іноземним урядам, ворожим арміям і контрреволюційним організаціям. Також 

додавалося застереження і щодо викрадання чи збирання відомостей з метою передачі 

іншій стороні. Окрім того, наступна стаття цього розділу передбачала суворе 

покарання і за розголошення військової таємниці (від 1 року до розстрілу) (ст. 206
25

)
1
. 

Загалом у Кримінальному Кодексі простежується порівняно жорсткіший підхід 

при призначенні санкцій для військовослужбовців. Так, повертаючись до феномену 

контрреволюційних злочинів, слід відзначити, що за зраду батьківщини, здійснену 

військовослужбовцем, передбачалася лише вища міра покарання з конфіскацією 

всього майна (ст. 54
1б

)
2
. 

Щоб застерегти військовослужбовців від такого злочину, 8 червня 1934 р. до 

Кримінального Кодексу УСРР відповідно до постанови ЦВК СРСР «Про доповнення 

Положення про державні злочини (контрреволюційні й особливо небезпечні злочини 

проти порядку управління) статтями про зраду батьківщини» ввели спеціальну 

статтю: в разі втечі за кордон військовослужбовця до повнолітніх членів його родини, 

якщо вони чимось сприяли підготовці чи вчиненні зради, або хоча б знали про неї, але 

не повідомили про це владу, застосовується позбавлення волі на термін від п‟яти до 

десяти років з конфіскацією всього майна. До всіх інших повнолітніх членів родини 

зрадника, що жили спільно з ним або були на його утриманні до моменту вчинення 

злочину, застосовується позбавлення виборчих прав та заслання до віддалених 

районів Сибіру на п‟ять років (ст. 54
1в

)
3
. 

Фактично цією статтею було узаконено систему сімейного заручництва. 

Ці «правові» новації 1934 р. радянськими законодавцями були запроваджені 

всупереч основним принципам тодішнього кримінального права, зокрема викладеним 

у ст. 6 «Основні засади кримінального законодавства Союзу РСР», якою 

встановлювалося, що покарання застосовується лише до осіб, винних у здійсненні 

злочину.  

Від 1917 р. до 1929 р. тривав процес «збагачення» чекістського та побутового 

мовлення термінами, які з‟явилися у процесі репресій різних категорій громадян та 

членів їхніх родин. У багатьох правових актах вищих органів державної влади та 

управління, у рішеннях і постановах ЦК РКП (б)–ЦК ВКП(б), наказах та інструкціях 

ВНК–ДПУ–ОДПУ, окрім терміну «вороги народу», широкого розповсюдження набули 

такі поняття, як «соціально чужі елементи», «вороже середовище» та ін., що 

стосувалися близького оточення дійсних та уявних опонентів влади. 

У цей час різні форми відповідальності членів родин у судовому (через військові 

трибунали) та позасудовому (в особливих нарадах) порядку практикувалися як у 

цивільному середовищі стосовно оточення «контрреволюціонерів» і «ворогів» різного 

ґатунку, так і у військових структурах, де передбачалося покарання близьких родичів 

«зрадників» та дезертирів. Упродовж усієї громадянської війни В. Ленін та його 

оточення вважали, що, перетворюючи сім‟ї військових спеціалістів на заручників, 

вони таким чином змусять цих людей воювати за Країну Рад зі страху за життя своїх 

близьких.  

                                                                                                                                                                  
уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд-во 

юридической литературы, 1953. – С. 217. 
1
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С. 135-136. 

2
 Там само. – С. 30. 

3
 Там само. – С. 30. 
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Перший етап застосування репресій до членів родин дійсних та уявних 

опонентів радянської влади характеризувався майже цілковитою сваволею 

«революційного сумління», яка майже не зв‟язувалася виразними приписами закону. 

Останній вживався лише до членів родин військовослужбовців, котрі здійснили 

злочини, здебільшого під час бойових дій чи мобілізації до війська.  

Усе це здійснювалося під тотальним контролем правлячої Комуністичної партії 

(більшовиків) на території радянської України. 

Як правило, санкцію про застосування подібних методів ховали за грифом 

«цілком таємно», а то й за усними розпорядженнями. Тому викликає здивування, чому 

інформацію про цей захід розмістили у відкритому документі. Більше того, час його 

імплементації (1934 р.) припадає на період, коли СРСР ставила за мету вихід із 

міжнародної ізоляції і налагодження зв‟язків з європейськими державами. Власне 

через це, зокрема, розроблялася нова конституція та йшла підготовка до чергових 

радянських виборів. 

Ймовірно, це можна пояснити особливістю радянського права того періоду. У 30-

х рр. відбувся перехід від нігілістичного ставлення до законів, який був характерний 

для післяреволюційних років, і зроблено акцент на відродженні авторитету права. 

Адже й Сталін зрозумів значення законодавчих важелів для зміцнення особистої 

влади та управління країною
1
. 

Тож, як це не парадоксально звучить, сталінський режим використовував право 

задля наступу на право – право людини на життя, власну думку, слово… 

Окрім сімейного заручництва, Кримінальний Кодекс впроваджував і заручництво 

ширшого, загальносуспільного масштабу. Контрреволюційним злочином було визнано 

недонесення громадян про підготовку або вчинення зради і могли позбавити волі за це 

на термін, більший за шість місяців, а у разі недонесення військовослужбовцем – на 

десять років (ст. 54
1г

)
2
. 

Статті про зраду батьківщини були включені до Кримінального Кодексу 

найпізніше – у 1934 р., але й до того, і в той самий час кодекс налічував чимало 

статей, подібних за значенням та змістом.  

Так, контрреволюційними злочинами вважалися: 

зносини з контрреволюційною метою з іноземною державою або з окремими її 

представниками, сприяння будь-яким способом іноземній державі, що воює з Союзом 

РСР, або бореться з ним шляхом інтервенції чи блокади (ст. 54
3
); 

допомога будь-яким способом тій частині міжнародної буржуазії, яка, не 

визнаючи закономірності приходу комуністичної системи на зміну капіталістичній, 

прагне її повалити, а також суспільним групам і організаціям, які підпадають під 

вплив цієї буржуазії або безпосередньо організованим нею задля здійснення ворожої 

діяльності проти Союзу РСР (ст. 54
4
); 

залучення іноземної держави або будь-яких її суспільних груп через зносини з 

їхніми представниками шляхом використання фальшивих документів або іншими 

способами до оголошення війни, до збройного втручання в справи Союзу РСР або до 

інших ворожих дій, зокрема: до блокади, захоплення державного майна Союзу РСР 

або союзних республік, розриву дипломатичних стосунків, укладених з Союзом РСР 

договорів тощо (ст. 54
5
); 

шпигунство, тобто передача, викрадення або збирання для передачі відомостей, 

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. – М.: Наука, 2000. – С. 60; Соломон П. Советская 

юстиция при Сталине. Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 1998. – С. 148. 
2
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С. 30. 
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що за змістом своїм є державною таємницею, яка спеціально охороняється, іноземним 

державам, контрреволюційним організаціям або приватним особам (ст. 54
6
); 

заявка й передача за кордон винаходів, що стосуються державної оборони, а 

також інших винаходів та удосконалень, визнаних таємними (ст. 54
6а

). 

За здійснення цих злочинів застосовували вищий захід соціальної оборони – 

розстріл або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією майна і позбавленням 

громадянства союзної республіки і, тим самим, громадянства Союзу РСР, та вигнання 

за межі Союзу РСР назавжди; з допущенням при пом‟якшуючих обставинах зниження 

до позбавлення волі на термін не менший, як три роки, з конфіскацією всього або 

частини майна.
1
 

Такі ж заходи соціальної оборони призначалися й за інші контрреволюційні 

злочини: 

збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою на радянську 

територію озброєних банд, захоплення влади в центрі або на місцях з тією самою 

метою і, зокрема, щоб силоміць відірвати від Союзу РСР і окремої союзної республіки 

будь-яку частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з іноземними 

державами договори (ст. 54
2
); 

підрив державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або 

кредитної системи, а також кооперації, вчинений з контрреволюційною метою через 

відповідне використання державних установ і підприємств, або через протидію їх 

нормальній діяльності, а також вчинене в інтересах колишніх власників або 

зацікавлених капіталістичних організацій (ст. 54
7
); 

вчинення терористичних актів, спрямованих проти представників радянської 

влади або діячів революційних робітничих і селянських організацій, участь у 

виконанні цих актів, хоч би й особами, які не належать до контрреволюційної 

організації (ст. 54
8
); 

руйнування або пошкодження з контрреволюційною метою за допомогою вибуху, 

підпалу або іншими способами залізничних та інших шляхів і засобів сполучення, 

зв‟язку, водопроводу, громадських складів та інших споруд, або державного чи 

громадського майна (ст. 54
9
); 

пропаганду або агітацію, яка закликає до повалення, підриву або ослаблення 

радянської влади чи вчинення окремих контрреволюційних злочинів, а також 

розповсюдження чи виготовлення або зберігання літератури того самого змісту 

(ст. 54
10

); 

організаційну діяльність, спрямовану на підготовку або вчинення 

контрреволюційних злочинів, участь в організації, утвореній для підготовки або 

вчинення контрреволюційних злочинів (ст. 54
11

); 

активні дії або активну боротьбу проти робітничого класу й революційного руху, 

проявлені на відповідальній або секретній (агентура) посаді за царського ладу або в 

контрреволюційних урядах у період громадянської війни (ст. 54
13

). 

За недонесення про підготовку або вчинення контрреволюційного злочину 

застосовувалося позбавлення волі на термін, не менший шести місяців
2
. 

У переліку контрреволюційних злочинів останнім зазначено контрреволюційний 

саботаж. Під ним розуміли свідоме невиконання будь-ким певних обов‟язків, або 

навмисно недбале їх виконання зі спеціальною метою послабити владу уряду і 

діяльність державного апарату. За вчинення такого злочину застосовувалося 

                                                 
1
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С. 31-34. 

2
 Кримінальний кодекс УРСР. – К.: Юридичне вид-во Наркомюсту СРСР, 1938. – С. 31, 34-36. 
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позбавлення волі на термін не менший одного року з конфіскацією всього або частини 

майна, з підвищенням при особливо обтяжливих обставинах аж до вищого заходу 

соціальної оборони – розстрілу з конфіскацією майна (ст. 54
14

).
1
 

Усвідомлення чи навмисність невиконання обов‟язків, як показала практика 

репресій, легко доводилися під тиском силових органів і, таким чином, фактично 

кожна людина, якій висувалися подібні звинувачення, ставала потенційним 

саботажником. 

Державними злочинами також вважалися небезпечні злочини проти порядку 

управління. Для їх пояснення використовувався розлогий опис: вчинена без 

контрреволюційної мети дія, яка порушує правильну діяльність органів управління чи 

народного господарства, або послаблює силу й авторитет влади і поєднана з опором 

органам влади, перешкодою їх діяльності або непокорою законам – у разі її 

спрямованості на порушення основ державного управління та господарської 

могутності Союзу РСР і союзних республік (ст. ст. 55, 56
15

)
2
. 

На різні терміни позбавлення волі, а при обтяжливих обставинах і до вищого 

заходу соціальної оборони могли засудити за участь у масових заворушеннях, 

бандитизмі, пропаганді й агітації, яка вела до національної або релігійної ворожнечі 

(ст. ст. 56
16

, 56
17

, 56
21

)
3
 тощо. 

Серед особливо небезпечних злочинів проти порядку управління були й такі, що 

стосувалися безпосередньо військової галузі. Так, за ухиляння від чергового призову 

на дійсну військову службу застосовувалася примусова праця на термін до одного 

року, а при обтяжливих обставинах – позбавлення волі до п‟яти років (ст. 56
18

). За 

таємне або явне захоплення вогнепальної зброї, частин до неї та вогнепальних набоїв 

призначали позбавлення волі на термін, не менший одного року. У разі застосування 

грабіжниками насильства, небезпечного для життя та здоров‟я осіб, які несуть 

відповідну охорону або нагляд – від трьох років до розстрілу з конфіскацією майна 

(ст. 56
29

)
4
. 

Під час здійснення масових репресій звинувачення військовослужбовців у 

скоєнні державних злочинів було поширеним явищем. Про це свідчать архівно-слідчі 

справи репресованих командуючих військами Київського військового округу – члена 

Політбюро ЦК КП/б/У, командарма 1-го рангу Й.Е. Якіра і члена Військової Ради, 

начальника Політуправління КВО, армійського комісара 2-го рангу М.П. Анеліна; 

начальників штабу КВО – комдива Д.А. Кучинського (який з вересня 1936 р. очолював 

щойно створену Військову Академію Генерального штабу і був одним з провідних 

військових вчених країни), а також його наступника – комдива В.П. Бутирського; 

заступників командуючого військами КВО – члена ЦК КП/б/У, комкора Д.С. Фесенка і 

комкора Ф.А. Інгауніса (який одночасно був і начальником військово-повітряних сил 

КВО); начальника Політуправління КВО дивізійного комісара І.М. Горностаєва; 

заступника командуючого військами КВО по вузах, а до цього командира стрілецького 

корпусу, комдива І.Д. Капуловського; заступника командуючого військами КВО по 

тилу див інтенданта Р.А. Пегерсона; заступників начальника Політуправління округу 

дивізійного комісара Ф.Я. Левензона та корпусного комісара М.Л. Хороша; 

заступника начальника штабу – начальника Оперативного управління штабу КВО 

комдива В.П. Сидоренка та багато інших. 
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Склад штабу КВО, над створенням якого Й.Е. Якір працював 13 років і який був 

одним з кращих у Червоній Армії колективів однодумців, талановитих фахівців-

новаторів, здатних вирішувати найскладніші завдання у найскладніших умовах, був 

практично повністю знищений. Жертвами репресій стали керівники всіх родів військ 

Київського округу – начальники ВПС КВО комкор Ф.А. Інгауніс, комдив О.М. 

Бахрушин, який замінив його; начальник артилерії КВО комдив Н.М. Бобров; 

начальник інженерного управління округу комкор А.Я. Лапін; один за одним 

начальники бронетанкових сил КВО комдив М.В. Ігнатов та комкор А.М. Борисенко, 

який з 1933 року по 1937 р. успішно командував одним з перших в РСЧА 

механізованих корпусів; начальник Протиповітряної оборони УРСР, командир 2-ї 

артилерійської дивізії ІШО, комдив О.І. Швачко; начальник Управління військово-

будівельних робіт КВО комдив Ю.В. Саблін; начальник Військово-санітарного 

управління КВО диввійськлікар Н.С. Кантор; начальник військово-торгівельного 

управління КВО бригадний комісар І.Г. Несенюк та інші.
1
 

Після утворення в 1922 р. Союзу РСР законодавче оформлення кримінально-

правової політики вже офіційно почало визнаватися прерогативою найвищих органів 

державної влади, хоча це не заважало партійній верхівці та очільникам каральних 

органів повсякчасно впливати на неї й агресивно, у протиправний спосіб, втручатися 

у цей процес. 

В.Ленін, даючи поради укладачам першого радянського Кримінального Кодексу, 

підкреслював, що формулювати склад злочину треба якомога ширше, оскільки лише 

революційна правосвідомість і революційна совість створять умови застосування 

терору
2
. 

Кримінальний Кодекс, містячи розпливчаті формулювання складів злочинів та, 

передбачаючи широкий діапазон санкцій за їх здійснення, відкривав простір для 

переслідування будь-якого громадянина за будь-які дії.  

                                                 
1
 Табачник Д.В. Репресії проти військових кадрів наприкінці 30-х років (на матеріалах Київського та 

Харківського військових округів) // Сталінізм: деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики. – Київ: 

Інститут історії АН УРСР, 1988. – ғ 2. – С.15  
2
 В.І.Ленін. Дополненения к проекту вводного Закона к Уголовному Кодексу РСФСР и письма 

Д.И.Курскому.ч.1 15 мая 1922 года, г. 2. 17мая 1922 г., ПСС, Том 45. – С. 189–191. 



 

 161 

Валерій Чехович 

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАТУТОМ ПРО ПОКАРАННЯ, 

 ЯКІ НАКЛАДАЮТЬСЯ МИРОВИМИ СУДДЯМИ 1864р. 

 

У середині та другій половині ХІХ ст. в Російській імперії, у тому числі й на 

українських землях, які входили до її складу, продовжувало діяти Уложення про 

покарання кримінальні та виправні 1845р. Причому, якщо в цивільному законодавстві 

допускалося поряд із застосуванням загальноімперського законодавства, дія низки 

норм права, які традиційно склалися в Україні (переважно тих, що регулювали 

шлюбно-сімейні та спадкові відносини й тільки в Чернігівській і Полтавській 

губерніях)
1
, то в кримінальному законодавстві єдиним джерелом стає російське 

кримінальне законодавство.  

Реформи 60-70х років ХІХ ст. (насамперед, селянська, судова, поліцейська 

реформи) вимагали реформування кримінального законодавства. Виникла пропозиція 

виділити з Уложення статті про проступки, які відносяться до судово-поліцейського 

розгляду й скласти судово-поліцейський статут. Але проведення поліцейської та 

підготовка судової реформи зробили необхідними зміни характеру проекту, який був 

підготовлений, і він став основою Статуту про покарання, які накладаються мировими 

суддями.  

За судовою реформою 1864р. в Російській імперії вводилися дві системи судових 

установ: суди з суддями, яки обиралися (мирові судді і з‟їзди мирових суддів), і суди з 

суддями, які призначалися – окружні суди та судові палати. Інститут мирових суддів 

утворювався в містах та повітах. Мирові судді одноособно розглядали дрібні цивільні 

та кримінальні справи (провини проти громадського порядку, особисті образи та 

побої, шахрайства та крадіжки на суму до 300 крб.). Обрання мирових суддів (на 3 

роки) належало до компетенції органів місцевого самоврядування – земських зборів 

та міських дум. Кандидатами могли бути особи, які відповідали вимогам 

установленого вікового, освітнього і досить високого майнового цензу (так, на 

Лівобережній та Південній Україні він становив: у Полтавській і Чернігівській 

губерніях – 400-500 десятин землі (залежно від повіту), Херсонській – 400-700, 

Таврійській – 400-900 десятин)
2
.  

В губерніях України створення мирових суддів почалося через декілька років 

після оголошення змісту реформи, наприклад, у Чернігівській губернії – з 1869 року, а 

в Київській і Полтавській – з 1871 року. При цьому склад мирових суддів в Київській, 

Волинській та Подільській губерніях не обирався, а призначався міністром юстиції. 

Запровадження мирового суду, а відповідно і Статуту про покарання, які 

накладаються мировими суддями, розтяглося на усій території імперії на 10 років
3
. 

                                                 
1
 Детальніше див.: Дубровіна А.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розладу 

соціально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст.) – К., 1996; 

Клименко О.В. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами. // Право 

України. 2001, ғ 9. – С. 85-88; Коросташов О.М. Особливості правового регулювання деяких суспільних 

відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у ХІХ столітті // Право України. 2000, ғ 1. – С. 129-132. 
2
 Історія держави і права України. В 2-х томах. – Том перший. – К.,2000.– С.449. 

3
 Детальніше див.: Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969; Воробейкова 

Т.І., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы 

России во второй половине ХІХ века. – К., 1973; Поляков И.И. Становление и деятельность мировой юстиции в 

Таврической губернии (60-80-е годы ХІХ века). – // Проблемы законности: Республ. Наук.зб. – 2000.–Вип.44.– 

С.16-24; Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Львів.– 1974; Ярмыш А.Н. 

Судебные органы царской России в период империализма (1900-1917г.г.). Учебное пособие. –К.,1990 
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Статут про покарання, що накладаються мировими суддями, був буржуазним за 

духом й вигідно відрізнявся за формою і змістом від Уложення про покарання, а тим 

більше від старих поліцейських статутів. Разом з тим, він мав цілий ряд недоліків. Не 

до кінця була проведена декриміналізація більшості злочинів, які ним передбачалися. 

Це не дозволяє говорити також та тяжкість покарань, яка передбачалася за проступки 

цим Статутом. Не випадково ці проступки в Статуті звуться «преступными 

деяниями», притягнутий до відповідальності за проступки зветься «підсудним», йому 

виноситься вирок, після чого він стає засудженим. 

В Статуті багато відсилочних та бланкетних норм (надання державним органам 

та посадовим особам права самостійно встановлювати правила поведінки, заборони 

тощо). Цілі глави визначають покарання за порушення інших статутів (про паспорти, 

будівничого, шляхів сполучення та інш.), а при цьому не вказуються конкретні статті 

статутів. А це часто приводило до того, що судді не давали конкретної юридичної 

кваліфікації дій, за які вони визначали покарання. Деякі групи проступків були слабо 

розроблені, інші, які часто зустрічалися в практиці, не згадуються зовсім. Зокрема, 

статті про п‟янство в Статуті (їх всього дві, що не відображало широти цього явища та 

його наслідків)
1
. В подальших перевиданнях Статуту намагалися позбавитися цих 

недоліків, але до кінця це так і не було зроблене (у 1883 році з‟явилося друге видання, 

а у 1885 році – третє). 

Статут складався з 13 глав, що містили 181 статтю. Перша – Положення загальні, 

фактично виконувала роль загальної частини Статуту. Тут містилися загальні 

положення, тобто норми, що застосовувалися до будь-якого з проступків, описаних у 

наступних главах. Введення цієї глави пояснювалося необхідністю «усунення 

всілякого приводу до сваволі одноособового складу суду», а також потребою виділити 

з метою зручності загальну частину для тих мирових суддів, хто «не отримав 

ґрунтовної юридичної освіти»
2
. 

Усі діяння в Статуті звуться проступками, хоча визначення цього терміну в 

Статуті нема. Виключено воно згодом було також з Уложення, де необхідність цього 

випадала. Якщо в назві Уложення покарання визначаються за їх характером та метою, 

то в Статуті – за органом, які їх призначає. Це відрізняє Статут від Уложення та інших 

каральних нормативно-правових актів; він адресований тільки конкретним 

правозастосовчим органам – мировим судам. 

У статті першій установлювалося, що за проступки, передбачені цим Статутом, 

мирові судді визначають такі покарання: 

1) догана, зауваження і «внушение»; 

2) грошове стягнення не вище 300 рублів; 

3) арешт не більше трьох місяців; 

4) ув‟язнення в тюрмі не більше одного року. 

Для ряду конкретних статей передбачалося також таке додаткове покарання, як 

«отобрание орудий, употребленных для совершения проступка или иных 

принадлежащих виновному вещей». Під останнім розумілися лотерейні білети або 

інші документи, які давали право на отримання виграшу, якщо публічна лотерея 

проведена без дозволу або протирічила закону; гроші, які були зібрані незаконним 

шляхом на церкви, монастирі та інші богоугодні заклади; лікувальні матеріали та 

посуд для виготовлення ліків, якщо таке виготовлення проводилося без належного 

                                                 
1
 Див: Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Том 8. – М., 1989. – С.393 

2
 Див.: Д.А. Шигаль. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року) та його 

застосування мировими судами Харківської губернії. – //Право і безпека, 2004, ғ 3/1 – С.32 
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дозволу на продаж і від цих ліків нанесено шкоду; заборонена зброя та порох більш 

дозволеної кількості; ліс, який самочинно зрублений, та вироби, які зроблено з нього. 

Дуже часто ці речі передавалися богоугодним закладам, а лісоматеріали з приватних 

лісів – їх власникам. Деякі речі знищувалися. В якості додаткового покарання слід 

розглядати й заборону займатися деякими видами діяльності. Так, наприклад, в ст. 161 

було передбачено позбавлення права на рубку лісу та заготовлення лісних виробів на 

ділянці, що відведена, якщо винний займався цим й на ділянках, що не відведені йому 

в казенних лісах. 

Крім цього в Статуті (ст. 8) був передбачений фактично ще один вид покарання 

для неспроможних селян і міщан – віддача на громадські роботи або заробітки. При 

заміні грошового стягнення віддачею на громадські роботи слід було керуватися 

нормами раніш прийнятих нормативних актів. У вищезгаданій статті Статуту 

згадується ст. 188 Загального положення про селян від 19 лютого 1861 року та ст. 651 

Статуту про податки. В Загальному положенні було передбачено, що сільська громада 

могла несправних платників казенних і мирських повинностей (або членів їх 

родин) віддавати на громадські роботи або на заробітки в тому ж або сусідньому 

повіті (а у виключних випадках й в інші губернії) з тим, щоб гроші, які були 

зароблені, йшли в «мирскую кассу». Строк роботи не був вказаний – певно, до 

погашення боргу. Аналогічні заходи згідно до Статуту про податки було передбачено 

для міщан. Це було правом судді, а не обов‟язком. При цьому керувалися видом 

проступку та погоджувалося із сільською громадою. Неплатоспроможній особі інших 

станів віддавалися в громадські роботи лише за їх власним бажанням. 

Цікаво, що Статут взагалі не згадує таке покарання як тілесні покарання; в той 

час вони хоча й скорочувалися, але ще фігурували в іншому кримінальному 

законодавстві і застосовувалися на практиці ще півстоліття. В волосних судах, які 

розглядали аналогічні дії, тілесні покарання зберігалися до 1904 року. 

Максимальний розмір грошового стягнення, до якого могли присуджувати 

мирові судді, в Статуті був передбачений до 300 рублів (в проекті було 100 рублів). 

Хоча в Статуті не застосовується німецьке слово «штраф», але в Статуті під грошовим 

стягненням слід розуміти якраз штраф, а не відшкодування збитків, яке мировими 

суддями могло бути нараховане незалежно від покарання, в межах 500 рублів
1
. 

Широко було передбачене в Статуті таке покарання як арешт не більше 3-х 

місяців (у 1906 році строк був збільшений до 6-ти місяців). На відміну від тюремного 

ув‟язнення, засуджені до арешту могли бути використані на роботах лише за їх 

бажанням. Причому, арештанти повинні утримуватися не тільки окремо від 

ув‟язнених, як це було передбачено в Статуті, а й роздільно, в залежності від станової 

належності. 

В більшості статей Статуту арешт та грошове стягнення існували в якості 

альтернативи. Це було розраховане на різницю в майновому стані підсудних. Для 

заможної людини краще було заплатити штраф навіть у великому розмірі, що було 

неможливо для більшості людей, денний заробіток яких не перевищував, як правило, 

1 – 1,5 рубля. Для останніх відбуття арешту замість грошового стягнення було менш 

обтяжливе. Суддя, вибираючи вид покарання, не завжди міг врахувати майнове 

становище підсудного, а також забезпечити реальне виконання вироку. Стаття 7 

Статуту давала йому можливість виправити це. Згідно цієї статті, засуджені до сплати 

грошового стягнення у випадку їхньої неспроможності підлягали: 1) замість 

грошового стягнення не вище 15 рублів – арешту не вище 3-х днів; 2) замість 

                                                 
1
 Российское законодательство. Том 8. – С.422 
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грошового стягнення вище 15 рублів і до 300-х рублів – арешту не вище 3-х місяців. 

Але це положення викликало серед мирових суддів багато непорозумінь через 

неспіврозмірність встановлених статтею суми грошового стягнення та строку арешту. 

Введення в Статуті тюремного ув‟язнення замість заключення в робітничому 

будинку (як це було передбачено в проекті) і якому підлягали особи нижчих станів 

повинно було показати, на думку творців Статуту, соціальну рівність в його 

застосуванні. Але вилучення із підсудності мирових суддів за соціальними ознаками в 

багатьох статтях Статуту були збережені. Найбільш суттєві з них було вміщено в 

ст. 181 Статуту. Згідно цієї статті, покарання за крадіжку, шахрайство та привласнення 

або розтрату чужого майна призначалося винним за вироками загальних судових 

установ, коли ці злочинні дії скоєні дворянами, священнослужителями, монахами або 

почесними громадянами, а особами інших станів тільки у випадку, коли вони скоїли в 

3-й раз, або в перший, або в другий, але на суму більше 300 рублів. 

Оскільки за Статутом тюремне ув‟язнення передбачалося за корисні проступки, 

за які мирові судді могли покарати, як правило, осіб із непривілейованих станів, то в 

силу ст. 3 Статуту на засуджених до тюремного ув‟язнення розповсюджувався режим 

робітничих будинків. Заключення в робітничому будинку повинно було відрізнятися 

від тюремного ув‟язнення, головним чином, обов‟язковістю робіт. З введенням в 

тюрмах обов‟язкової праці різниця між цими двома формами заключення втрачається, 

тому тюрма поступово витісняє робітничий будинок. Кількість останніх поступово 

зменшується, а у 1884 році вони були офіційно закриті. 

При обговоренні Статуту не пройшли пропозиції скоротити строк тюремного 

ув‟язнення, а навпаки, у 1882 році він був збільшений до 1,5 років. Не були також 

прийняті пропозиції про заміну тюремного ув‟язнення розгами, оскільки в той час, як 

було зазначено вище, проходило обмеження застосування таких покарань. 

Покарання, визначене у вироку, скасовувалося у випадках смерті засудженого 

або внаслідок примирення з потерпілим у випадках, передбачених Статутом. Так, 

статті 18-20 Статуту визначали такі випадки, коли проступки, які мають 

приватноправовий характер, зокрема, проступки проти честі та прав приватних осіб, 

крадіжки, шахрайство та привласнення чужого майна між подружжям, батьками та 

дітьми тощо, не тягли за собою покарання внаслідок примирення скривдженого і 

потерпілого на будь-якій стадії процесу. 

В Статуті детально була детально розроблена суб‟єктивна сторона злочину. 

Передбачалася відповідальність лише за ті проступки, перелік яких містився в 

Статуті; відповідальність поставала лише за наявності вини особи. За проступки, які 

скоєні без наміру, мирові судді, за загальним правилом, призначали заходи морального 

впливу (догана, зауваження і вплив). Також за ці проступки, скоєні, як правило, за 

необережністю або недбалістю, більш суворе покарання призначалося у випадках, 

коли буде визнано, що заходів морального впливу не достатньо. Статут виходив з того, 

що проступки не ставились у провину, якщо вони скоєні випадково, не тільки без 

наміру, але й без усякої необережності або недбалості; малолітніми до 10 років; в 

безумстві, божевіллі та припадках хвороби, що призводять до стану шаленства чи 

безпам‟ятства; по примусу від нездоланої сили та по необхідній обороні. 

Неповнолітнім від 10 до 17 років покарання призначалося в половинному розмірі. 

В Статуті знайшов своє відображення прогресивний погляд на дитячі 

правопорушення – необхідність перевиховання неповнолітніх правопорушників в 

спеціально створених для цього умовах. Тому ст. 6 Статуту передбачала поміщення 

таких осіб від 10-ти до 17-ти років в спеціальні установи – виправні притулки. Особи, 
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які не досягли 14-ти років, могли бути за рішенням мирового судді без виконання 

покарання, відіслані до батьків, опікунів, або родичів для домашнього виправлення. 

Застосування покарань за Статутом базувалося на принципі індивідуалізації 

відповідальності, коли враховувалися обставини, що зменшують (слабоумство та 

крайнє неуцтво; сильне роздратування, яке походить не від самого підсудного; 

крайність та відсутність будь-яких коштів для харчування та роботи; бездоганна в 

минулому поведінка; добровільне до винесення вироку відшкодування збитків; 

визнання та щире розкаяння), або збільшують вину підсудного (зваженість у діях 

винного; достовірна ступінь його освіченості та більш-менш високе положення у 

суспільстві; повторне скоєння того ж або однорідного проступку протягом року після 

винесення вироку; уперте заперечування вини та особливо порушення підозр проти 

невинного). Статут передбачав і співучасть, причому згідно ст. 15 виконавців та 

підбурювачів слід карати більш суворо, ніж інших співучасників. Сукупність 

проступків також вважалася обставиною, що збільшувала вину, і у випадку наявності 

сукупності проступків щодо винуватості у їх вчиненні застосовувалося те покарання, 

«яке мировий суддя визнає більш строгим». 

Статті першої глави Статуту встановлювали також строки давності застосування 

відповідальності за проступки, причому вони визначалися небезпекою проступку та 

передбаченим в законі покаранням (від 6-ти місяців до 2-х років). На думку деяких 

дослідників, досить суперечливою була ст. 21 Статуту, згідно з якою винні у вчиненні 

злочину звільнялися від покарання, якщо «крадіжка, шахрайство та привласнення 

чужого майна протягом 2-х років, лісоушкодження протягом року, а інші проступки 

протягом шести місяців, від часу їх здійснення не стали відомими мировому судді або 

поліції, або коли протягом тих же строків не було по ним впровадження». 

Суперечливість цієї статті проявлялася тому, що мировий суддя мав право припинити 

справу, коли строки по ній пропущено або з вини його самого, або з вини поліції; так 

чи інакше, а в обох випадках страждали не тільки інтереси потерпілого, а й 

правосуддя в цілому, у корені підривалася довіра місцевого населення до мирового 

суду
1
. Щоправда, строки давності не розповсюджувалися на відшкодування 

матеріальної шкоди. 

Особлива частина Статуту була присвячена визначенню проступків та 

застосування за їх вчинення покарань і поділялася на глави та відділення. 

Глава ІІ «Про проступки проти порядку управління» (6 статей) передбачала 

покарання за невиконання законних розпоряджень, вимог або постанов урядових та 

поліцейських органів, земських та громадських установ, непокору поліцейським та 

жандармам, які забезпечують громадський порядок в місцях масового скупчення 

людей, а також волосним і сільським начальникам при виконанні ними обов‟язків, 

якщо вимоги цих осіб були законні і заявлені в належному порядку. За проступки, які 

передбачені цією главою, передбачалися покарання у вигляді грошового стягнення від 

15 до 300 рублів, а також арешт від 7 днів до 3-х місяців. 

Глава ІІІ «Про проступки проти благочиння, порядку та спокою» поділялася на 

два відділення: 1) про порушення благочиння під час церковного служіння та 2) про 

порушення порядку і спокою. 

Статті першого відділення (їх було усього дві) передбачали покарання за 

порушення благочиння непристойним криком, шумом або неблаговидними 

поступками, але без образи святині, а також порушення благочиння поза 

молитвенними будинками загальнонародними забавами, які заважають божественній 
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службі. За ці проступки передбачалося покарання: грошове стягнення від 5 до 100 

рублів або арешт не більше 1 місяця.  

Статті другого розділу (їх було 15) передбачали покарання за розповсюдження 

брехливих чуток, «возбуждающих беспокойство в умах», чвари, бійки в публічному 

місці, поява в публічному місці п‟яним до безтями або в неподобному від сп‟яніння 

вигляді, за влаштування без відповідного дозволу лотерей або заборонених розваг 

тощо. За ці проступки накладалися, як правило, грошові стягнення або арешт. Дуже 

цікавими були статті 49-51 цього відділення. Вони передбачали, що «за прошение 

милостыни по лени и привычке к праздности» винуваті підлягають ув‟язненню від 2-х 

тижнів до 1-го місяця, а за аналогічний проступок, який скоєно «с дерзостью и 

грубостью или употреблением обманов» – ув‟язнення від 1-го до 3-х місяців. За 

залучення «ко прошению милостыни детей» та перетворення цього проступку в 

ремесло батьки або інші особи, які повинні піклуватися про них, підлягали 

ув‟язненню від одного до 3-х місяців. 

Глава ІV (6 статей) містила проступки проти громадського благоустрою 

(захаращення річок, каналів, колодязів; не освітлення чи несправне освітлення вулиць; 

недотримання правил чистоти на вулицях тощо). За ці проступки винні підлягали 

грошовому стягненню від 1 до 100 рублів.  

Глава V була присвячена проступкам про порушення статуту про паспорти (7 

статей), глава VІ – про порушення статутів будівельного та шляхів сполучення (23 

статті), глава VІІ – про порушення пожежного статуту (11 статей), глава VІІІ – про 

порушення поштового та телеграфного статутів (3 статті). 

Глава ІХ стосувалася проступків проти народного здоров‟я (15 статей): 

недотримання передбачених законом загальних заходів запобіганню розповсюдженню 

заразних хвороб; виготовлення без дозволу ліків тощо. За такі проступки 

призначалося грошове стягнення на різні суми або арешт на різні строки. 

Глава Х була присвячена проступкам проти особистої безпеки (13 статей): 

збереження або носіння забороненої зброї; пальбу з небезпечної зброї в місцях, де це 

заборонено; необережність при киданні каміння та інших твердих предметів; 

утримання диких звірів без дотримання заходів громадської безпеки та їх необережне 

випущення з місць утримання; цькування іншої людини без злочинного умислу 

собакою або іншою твариною; необережне виставлення кліток, горщиків з квітами; 

перевезення людей в несправних човнах тощо. Винні підлягали грошовому стягненню 

від 10 до 300 рублів або арешту на різні строки. Цікавою була ст. 127 цього розділу, 

яка передбачала грошове стягнення не більше 5-ти рублів з продавців «питейных» 

закладів «за неохранение пьяного, который не мог без очевидной опасности быть 

предоставлен самому себе»
1
. 

Велике розповсюдження мали проступки, передбачені главою ХІ Статуту, в якій 

йшлося про образи гідності, погрози та насилля. Дана стаття поділялася на 2 

відділення 1) про образи гідності (9 статей) та 2) про погрози та насилля (4 статті). 

Статті першого відділення передбачали покарання за просту образу і кваліфіковану 

(нанесення образи попередньо обдуманим наміром або в громадському місці, або ж 

особі, яка мала право на особливу повагу (образа прислугою господарів тощо), образа 

жінки, родичів), за нанесення образи дією; за наклеп простий та кваліфікований 

(відносно жінки, особи, яка мала право на особливу повагу) тощо. За ці дії 

передбачалося покарання у вигляді грошового стягнення від 50 до 100 рублів або 

арешту від 15 днів до 3-х місяців. До другого відділення віднесені погрози причинити 
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будь-кому насильницькі дії; словесні погрози позбавити особу життя або зробити 

підпал; ці ж дії, зроблені письмово; самоуправство тощо. Покарання за ці дії 

передбачалося у вигляді грошового стягнення від 50 до 200 рублів або арешту на 

строк від 15 днів до 3-х місяців. Особливістю цієї глави було те, що кримінальне 

переслідування могло бути почато лише за скаргою особи, яку образили, з 

можливістю його припинення в будь-який момент внаслідок примирення сторін. 

Глава ХІІ (2 статті) визначала проступки проти прав сімейних. До них 

відносилися відмова дітей, які мають достатньо коштів, у наданні батькам, які 

потребують допомоги; підкладання немовля чи залишення дитини, але в таких місцях 

де його можливо знайти. За такі дії передбачався арешт до 3-х місяців. 

Не менш розповсюдженими були справи, пов‟язані з главою ХІІІ, яка 

передбачала проступки проти чужої власності та мала чотири відділення: 1) про 

самовільне користування чужим майном та пошкодження його (9 статей); 2) про 

викрадення та пошкодження чужого лісу (15 статей); 3) про крадіжку (3 статті); 4) про 

шахрайство, обмани та привласнення чужого майна (9 статей). Винуваті, як правило, 

засуджувалися до грошового стягнення або арешту. При цьому треба зауважити, що 

ст. 169 Статуту за крадіжку предмета ціною не більше 300 рублів передбачала 

покарання винних у вигляді тюремного ув‟язнення на строк від 3-х до 6-ти місяців. 

Одночасно наступна стаття Статуту передбачала збільшення покарання за такі ж дії до 

1 року тюремного ув‟язнення, якщо: 1) крадіжка зроблена в церкві, часовні або іншій 

молитвенній споруді (але не церковного майна і без образи святині), або ж на 

кладовищі, або з мертвого, але без розкриття могили; 2) коли крадіжка вчинена вночі; 

3) коли для скоєння крадіжки винні залізли через вікно, перелізли через стіну, паркан 

або ж увійшли в дім під надуманим приводом; 4) коли викрадене необхідне для 

харчування того, кому воно належало, і винному було це відомо; 5) коли крадіжка 

вчинена за попередньою домовленістю декількох осіб, але без складання особливої 

"шайки"; 6) коли крадіжку скоєно в "присутственных" місцях або на багатолюдних 

зборах; 7) коли крадіжка скоєна прислугою, робітниками або іншими особами, які 

проживати у того, майно якого викрадено (але без домовленості з іншими особами); 

8) якщо крадіжка вчинена особою, яку вже було засуджено за крадіжку або 

шахрайство. Разом з тим стаття 171 Статуту передбачала й можливість зменшення до 

половини покарання за ці дії, якщо: 1) винний в крадіжці добровільно повернув 

викрадене господарю; 2) якщо крадіжка вчинена через крайність та нестатки; 3) якщо 

ціна вкраденого не перевищувала 50 коп.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що Статут про покарання, що накладалися 

мировими суддями, був нормативним актом, який чітко визначав сферу компетенції з 

кримінальних справ мирових суддів та мав велике значення у процесі становлення 

такого демократичного інституту судоустрою як мировий суд. 

Але поряд з прогресивними положеннями (наприклад, пом‟якшення покарань 

щодо осіб, які скоїли злочини з крайньої нужди або в неконтрольованому психічному 

стані, захист гідності жінок тощо), прослідковується нерівність відповідальності осіб 

перед законом, класовий підхід при застосуванні норм права, який проявляється у 

акцентованому захисті майна привілейованих і заможних осіб, та у призначенні більш 

пом‟якшених покарань відносно осіб, які відносяться до вищих соціальних прошарків 

суспільства. Таким чином, фактично суди і надалі продовжували служити справі 

зміцнення та захисту економічного і політичного панування дворянства. 
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Олександр Вовк 

 

ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКИМ ПРАВОМ 

 ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XV – ПОЧАТКУ XVI СТОЛІТЬ 

 
Правова система у Великому князівстві Литовському з моменту приєднання 

земель Київської Русі спочатку складалася з двох правових підсистем, українсько-

білоруської, основою якої було давньоруське право та особисто литовської. З 

середини XV ст. через цілу низку об‟єктивних і суб‟єктивних причин відбуваються 

помітні, якісні зрушення в економічній сфері та в політичному житті цієї держави. 

Удільно-князівська система управління починає розпадатися. Відбувається процес 

централізації влади і управління та постає питання про створення загальнодержавних 

законодавчих актів для всіх без винятку литовських, українських і білоруських 

земель. Зростає рівень загальної культури та освіти населення. Формуються основні 

поняття і терміни в литовсько-руському праві, теоретично визначається його форма, 

функції та внутрішня будова і структура. Відбувається процес об‟єднання двох 

правових підсистем в єдину особливу правову систему Великого князівства 

Литовського, яка була частиною соціального устрою цієї держави, невід‟ємним 

елементом її правового життя, детермінована своєрідними юридичними, історичними 

і географічними чинниками. 

У порівняльному правознавстві науковці визначають, що одним із елементів 

правової системи є юридична відповідальність
1
, класичним видом якої вважається 

кримінальна відповідальність. В сучасному розумінні соціальна та юридична сутність 

кримінальної відповідальності полягає в тому що вона: 

– є реакцією держави на вчинений особою злочин; 

– є офіційною державною оцінкою в обвинувальному вироку суду діяння як 

злочину, а особи, що його вчинила, як злочинця; 

– обумовлює настання певних несприятливих наслідків для особи, що вчинила 

злочин, у вигляді передбачених Кримінальним кодексом санкцій
2
. 

Ще в першій половині XV у Великому князівстві Литовському єдиних збірників, 

або кодексів кримінального права, які б визначали поняття і види всіх злочинів, 

встановлювали мету і систему покарань ще не було. Норми кримінального права були 

розпорошені у звичаєвому праві великокняжих і королівських листах і навіть у 

збірниках канонічного права. У другій половині ХV – першій половині ХVІ століть 

правова система Великого князівства Литовського трансформується з 

ранньофеодальної у станово-представницьку. Розвиток систематизації литовсько-

руського права цього періоду доцільно розділити на два етапи: первинний, 

достатутний етап, коли були створені перші загально земські збірники державного і 

кримінального права: Жалувана грамота короля Казимира ІV 1457 р., Судебник короля 

Казимира ІV 1468 р. та другий – статутний етап, основним результатом якого стали 

Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566 і 1588 років. Юридичними 

джерелами литовсько-руського права виступали як вихідні від держави або визнані 

нею правові норми, що надавало їм офіційного загальнообов„язкового значення. Вони 

поділялися на такі види: правові звичаї, об„єднані в систему усного звичаєвого права; 

                                                 
1
 Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О.В. Зайчука, М.Н. Оніщенко: Монографія. – К.: Видавництво 

"Юридична думка", 2006. – С. 15. 
2
 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-вид., перероб. та допов.) / За заг. ред. 

П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 10. 
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нормативно правові акти писаного світського права, перш за все привілеї; релігійно-

правові норми християнського (канонічного права); внутрішні нормативно-правові 

договори земського права; міжнародно-правові акти. Правовий прецедент не був 

джерелом литовсько-руського права, проте судово-адміністративними урядовцями у 

своїй службовій діяльності використовувалася судова практика при здійснені 

правосуддя. Суто юридичним завданням систематизації джерел литовсько-руського 

права – було вдосконалення діючих привілеїв та упорядкування правових звичаїв, 

приведення їх до повної внутрішньої узгодженості шляхом створення єдиних, 

загально державних збірників нормативних актів: Жалуваної грамоти 1457 р., 

Судебника Казимира IV 1468 р. 

Проблемами кримінальної відповідальності у литовсько-руському праві в різні 

часи займалися: І. Малиновський "Ученіе о преступленіи по Литовскому Статуту" (К., 

1894); В. Демченко "Наказаніе по Литовскому Статуту" (К., 1897); С. Лазутка "І 

Литовский Статут – феодальний кодекс Великого княжества Литовского" (Вільнюс, 

1974); І. Юхо "Правовое положение населения Белоруссии в XVI в." (Мінськ, 1978); 

І.Старостіна "Судебник Казимира 1468 г." (Москва, 1991). Однак спеціальних 

досліджень з проблем юридичної відповідальності достатутного періоду другої 

половини XV – початку XVI століть взагалі та кримінальної відповідальності 

безпосередньо ще не проводилось. 

Кримінально-правові норми регулювали суспільні відносини, що виникали з 

факту виникнення злочину. Ними встановлювалися засади кримінальної 

відповідальності, види злочинів та покарання за їх здійснення. Норми кримінально-

правового характеру в другій пол. XV – на поч. ХVІ ст. порівняно з іншими 

галузевими нормами були найбільш систематизовані. Норми кримінального (карного 

права) поставали переважно як норми-заборони. Залежно від характеру злочинних дій 

і наслідків злочинів у них відображалися різні правові відтінки. Так, злочини проти 

особи у письмових правових актах позначалися термінами "виступ із права", "вина", 

"злочинство". Злочини проти держави, суспільства, релігії, моралі мали назву 

"кривда", "збиток", "образа маєстату". Як бачимо з письмових документів, уперше 

поняття злочину близьке до сучасного зустрічається в Жалуваній грамоті Казимира ІV 

1457 р., і більш чітко визначається в Судебнику Казимира ІV 1468 р. – першому 

систематизованому кодексі кримінального права Литовсько-Руської держави. Надалі 

це визначення з деякими змінами та уточненнями застосовується в уставних земських 

грамотах та Статуті Великого князівства Литовського 1529 р. і його наступних 

редакціях аж до 40-х років XІX ст. У той час виникають уже такі інститути карного 

права, які ми нині визначаємо, як: інститут затримання особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння; інститут обставин, які виключають злочинне діяння («крайня 

оборона», «крайня необхідність»); інститути співучасті, рецидиви, призначення 

покарання та звільнення від покарання тощо. З другої пол. XV ст. правові звичаї в 

кримінальному праві починають порівняно з іншими галузями найбільше поступатися 

нормативно-правовим актам. 

Для підстави виникнення кримінальної відповідальності потрібно, щоб вчинене 

діяння відповідало ознакам складу окремого злочину передбаченого чинним 

законодавством. Метою дослідження даної статті є характеристика складу певних 

злочинів, передбачених Жалуваною грамотою 1457 р., Судебником 1468 р. Склад 

злочину відіграє роль своєрідної юридичної моделі видів злочинів. Елементами 

складу злочинів є: суб„єкт злочину, об„єкт злочину, суб„єктивна сторона злочину та 

об„єктивна сторона злочину. 
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Суб‘єктом злочину згідно перших загальноземських збірників литовсько-

руського законодавства другої половини XV – початку XVI століть могла бути тільки 

осудна, фізична особа, як вільна так і невільна ("паробъкы", "челядь") Колективна 

відповідальність громади у вигляді "дикої вири", як це було за часів чинності Руської 

правди у Київської Русі XI – початку XIV століть новим законодавством не 

передбачалась. Разом з тим у Жалуваній грамоті 1457 року, вперше в литовсько-

руському кримінальному праві на загальноземському рівні закріплювався принцип 

індивідуалізації покарання, а саме особисту відповідальність порушника за свій 

злочин, – ("Такожъ за проступку, каково ль коли проступить, нихто иный, только тотъ 

виноватецъ, хто проступить, подлугъ права христіаньского, имать быти казненъ; штож 

ни жена за проступку мужа своего, а ни отець за проступку сына, а ни иный 

прироженый, а ни слуга, только олиж бы был причасник тое проступкы")
1
. Винятком 

могли бути тільки злочини проти держави, – ("только выймучи проступкы противъ 

нашего господарства")
2
. Юридичне закріплення цього принципу було великим кроком 

у розвитку литовсько-руського кримінального права, яке своїми основними 

положеннями вже у ХV ст. випереджало як московське, так і західноєвропейське. 

Персональна відповідальність передбачається також у наступному Судебнику 

Казимира IV 1468 року, – ("А коли бы злодей што у кого укралъ а и где украдено, а 

тамъ его ухватять съ лицомъ, а онъ у домъ не принеслъ, жона и дети того не 

поживали: злодей терпи, а жона и дети и домъ ихъ невиновен")
3
. 

Суб„єктом злочину визнавалася лише людина. За шкоду скоєну тваринами, ніс 

відповідальність їх господар. Особи душевно хворі ("шалені"), як правило, 

кримінальному покаранню не підлягали, але повинні були утримуватися замкненим
4
. 

Прикладом наслідування вітчизняними законодавцями загальноєвропейським 

правовим принципам є конкретно встановлена для суб„єктів злочинів вікова межа 

притягнення до кримінальної відповідальності з 7 років. Так, у Судебнику Казимира 

IV 1468 р. вказано, – ("А што будуть малыя дети ниже семи годов тыи в том 

невинни")
5
. Такої правової ознаки, як вікова межа суб‟єкта злочину в праві 

Московської держави не було не тільки в XV ст. , а і у XVI ст. , та першій половині 

XVII ст. Це видно зі змісту Судебника Івана III 1497 р., Судебника Івана IV 1550 р., 

Соборного Уложення 1649 р., актів місцевого управління, Стоглава тощо. Тільки в 

Новоуказаних статтях другої пол. XVII ст. уперше вказується, що вік кримінальної 

відповідальності починається з 7 років. 

Об‘єктом злочину у литовсько-руському достатутному праві другої половини XV 

– початку XVI вважалося те проти чого був спрямований злочин, чому він спричиняє, 

або може заподіяти шкоду. Об„єктами кримінально-правового захисту згідно першого 

вітчизняного кримінального Судебника Казимира IV 1468 р. насамперед були: 

а) власність – матеріальні об„єкти, по відношенню до яких суб„єкт мав права 

володіння, користування і розпорядження. Наприклад, захист майна від пограбування 

(арт. 1-7, 13-17, 19), – ("А кто украдетъ выше полукопья, а любо корову, того 

                                                 
1
 Акты относящіеся къ исторіи Западной Россіи, собранные и изданные Археографическою коммиссіею. Том 

первый. – СПб.: Въ Типолграфіи ІІ Отделенія Собственной Е. И. В. Канцеляріи, 1846. – С. 23. 
2
 Там само. – С. 23. 

3
 И.А. Юхо. Правовое положение населения Белоруссии. Минск: Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1978. – 

С. 34. 
4
 И.А. Юхо. Правовое положение населения Белоруссии. Минск: Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1978. – 

С. 79. 
5
 Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI в.в. / Сборник материалов подготовил к 

печати И.И. Яковкиным. – Л.: Гос. соц.-економ. изд. Ленинградское отделение, 1936. – С. 11. 
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узвесити")
1
; 

б) громадський порядок – стан суспільних відносин, що відповідав правилам і 

нормам встановлених нормами права. Наприклад, згідно арт. 8 відповідальність за 

таємне утримання від громади у своєму маєтку всупереч суспільних правил бродяги
2
; 

в) громадська безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів особи, 

суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Наприклад, самовільна 

порубка лісу, бандитські напади на маєтки сусідів, так звані "наезды"
3
 та інші. 

Проте далеко не всі противоправні діяння прямо визначалися Судебником 1468 

року як злочини, а тільки не значна їх частина, тому у більшості випадків 

кримінально-правовий захист безпосередніх об„єктів права встановлювався 

загальнообов„язковими правовими звичаями. 

Суб‘єктивна сторона злочину а саме психічне ставлення особи до вчинюваної дії 

чи бездіяльності передбачених нормами литовсько-руського кримінального права та 

наслідків, що настали чи могли настати, виражалась в зазначений періоду у вині 

суб„єкта, а також у мотивах і цілях вчиненого діяння. У Судебнику 1468 року ще не 

було розмежування між виною вмисною та необережною, воно з„являється тільки у 

Статуті Великого князівства Литовського 1588 року. Всі злочини у Судебнику 1468 

року вважалися умисними, але іноді суд міг не притягувати до кримінальної 

відповідальності, обмежившись призначенням матеріального відшкодування збитків 

потерпілому. Наприклад, згідно арт. 17: "А пакъ ли сокъ усочить на кого, а лица не 

будеть, а перво будеть укралъ, и околица будеть перво злодейства на него не ведала, а 

будеть не кому не плачивалъ, ино ему платити татбу истьцю и вину; а смертьною 

раною не казнити"
4
. Суб„єктивна сторона всіх злочинів за Судебником 1468 року 

характеризується тільки корисним мотивом.  

Характерним було те, що законодавство того часу байдуже ставилось до 

перевищення необхідної оборони. Для звільнення від покарання достатньо було 

довести, що потерпілий першим розпочав агресивні дії
5
. 

Об‘єктивна сторона злочину – зовнішній вияв злочину, що характеризується 

суспільно небезпечним діянням (дією, або бездіяльністю), суспільно небезпечними 

наслідками, причинним зв„язком між діянням і наслідками, місцем, часом, 

обстановкою , способом скоєння злочину. Ці ознаки властиві кожному злочину як 

(факту) реальної дійсності
6
. 

Норми, які відносяться до кримінального права визначають конкретні види 

злочинів і встановлюють вид та міру покарання за їх здійснення. Всі суспільно 

небезпечні діяння, за які у Судебнику 1468 р. визначались покарання, можна поділити 

на такі види: 1) пограбування (крадіжка, грабіж, розбій) (арт. 1–7, 13–17, 19); 

2) таємне утримання бродяги (арт. 8); 3) порубка лісів (арт. 21); 4) напади на маєтки 

сусідів («наїзди») (арт. 21); 5) привласнення знайденого майна іншої особи (арт. 23); 

6) вивід людей іншого землевласника у свої маєтки (арт. 24). 
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З об„єктивної сторони злочину пограбування передбачає дії на незаконне 

заволодіння чужою власністю. При чому законодавець чітко не вказує кому належить 

об„єкт власності – приватній особі, громаді чи державі та на спосіб скоєння 

викрадення. Тільки в артикулах 13 і 15 Судебника 1468 р. зазначено конкретні 

предмети злочинів (кінь, корова, більше полукоп„я вартості майна), а у всіх інших 

випадках вказується на абстрактну власність. 

Таємне утримання від "сусідньої околиці" у своєму домоволодінні бродяги 

("лежьня") з об„єктивної сторони злочину можна розглядати як дії, що посягають на 

громадський спокій, оскільки у середньовічній Європі бродяги вважалися 

потенційними злочинцями. 

Об„єктивна сторона такого злочину як порубка виражалась у незаконній порубці 

дерев фізичними особами без належного дозволу, яка заподіяла істотну шкоду. 

Особлива небезпечність цих протиправних дій доводилась тим, що міру покарання за 

порубку лісу шляхтичами, на суді визначав сам великий князь литовський 

порадившись з Пани – Радою. 

З об„єктивної сторони привласнення особою знайденого майна, також підлягало 

кримінальній відповідальності, якщо суб„єкт при відсутності позивача через 

трьохденний строк не представляв річ до королівського двору, – ("А коли бы кто коня, 

а любо клячу знашолъ блудящюю, или иныи которыи речи изнайдеть, ино оповедати 

околици: не изнайдеть ли ся истець до трьехъ дневъ, ино повести на королевскый 

дворъ, по давному), да переемъ свой возми; а пакъ ли который што утаить, а въсхочеть 

собе покорыстовать, а будеть на то доводъ, – тотъ такый злодей, какъ который.")
1
. 

Привласнення полягало у тому, що особа до якої потрапляло майно, яке їй не 

належало, протиправно залишає його у своєму володінні. При цьому майно потрапляє 

до винного не у зв„язку його неправомірними діями. 

Об„єктивна сторона злочину "наезд" характеризується: 

– нападом на чужий маєток, що був сполучений з насильницькими діями; 

– пошкодженням чи незаконним привласненням маєтностей; 

– захопленням земель і селян. 

Це був один зі злочинів, властивих феодальному "кулачному праву". З 

допомогою "наездов" феодали намагалися збільшити свої уділи і маєтності або 

вирішити спірні питання самосудом. Як правило "наезды" учинялись самим феодалом 

особисто зі своїми слугами або на його підбурювання це робили залежні від нього 

люди. У Судебнику 1468 р. покарання за "наезды" не було докладно визначено, у 

кожному особливому випадку його визначав сам великий князь разом з Пани – Радою, 

– ("А которыи бы сами собою порубы делали, а любо наезды чинили, ино кому 

сталася кривда тотъ имаеть ся намъ жаловати... Мы пакъ, снемься съ паны – радою 

нашого князьства Литовьского, осмотримъ того, какою казнью того казнити.")
2
. 

Іншим злочином притаманним тільки феодальному кріпосному праву був 

протиправний вивід чужих залежних людей до своїх маєтностей. Об„єктивну сторону 

цих злочинних дій можна визначити як зазіхання на чужу власність у вигляді 

феодально залежних, закріпачених селян і челяді та порушення громадської безпеки, 

тому що позбавлені робочої сили маєтки могли розоритися, селяни померти від голоду 

і, а шляхтичі не були військовоздатними. Саме тому за цей вид злочину передбачалася 
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смертна кара через повішення, – ("А который будеть люди выводити, а любо челядь 

неволную, а ухватять съ лицомъ, – того на шибеницю.")
1
. 

Характерним для литовсько-руського законодавства другої половини XV – 

початку XVI століть було те, що кримінальна відповідальність наступала тільки за 

закінчені злочини. Зі змісту Жалуваної грамоти 1457 р. та Судебника 1468 р. 

вбачається, що місце, час спосіб знаряддя злочину засоби та обстановка вчиненого 

діяння, як складові об„єктивної сторони злочину при визначенні покарання ще не 

враховувалися. Зате у кримінальному праві було вже відоме таке поняття як 

співучасть у злочині. Наприклад, за Судебником 1468 р. до кримінальної 

відповідальності притягувався як співучасник злодія його господар, якщо останній 

знав про злочинні дії свого підлеглого і мав від цього користь: "А коли чій человекъ у 

злодейство упадеть, а будеть господарь его ) тое ведать, а любо и с нимъ уделъ имелъ, 

а будеть на то доводъ: и тотъ такъ терьпи, какъ который злодей"
2
. 

Позитивним для зазначеного періоду було те, що суд для визначення вини 

зобов„язаний був встановлювати причинний зв„язок між діями звинуваченої особи та 

результатом, що наступив. 

Кримінальна відповідальність у праві Великого князівства Литовського 

застосовувалась не тільки державними центральними і провінційними судами. 

Кримінальні покарання встановлювались також за вироками копних, міських 

церковних та домініальних судів. 

У литовсько-руському праві другої половини XV – початку XVI століть 

основними цілями покарання були: 

1) залякування; 

2) відшкодування завданих збитків та створення майнових переваг потерпілому 

за рахунок злочинця чи його близьких; 

3)завдання шкоди (страждань) злочинцю – відплата
3
. 

Судово-адміністративні органи застосовували спеціальну превенцію у вигляді 

залякування до конкретних злочинці, щоб вони не скоїли нового злочину та загальну 

залякувальну превенцію для всього населення. Цілям залякування повинні були 

служити смертна кара, тілесні покарання, непомірно високі штрафи утримання у 

в„язниці тощо. Проте у Судебнику 1468 року найбільш поширеними покараннями 

були смертна кара через повішення та штрафи. Багато ще різних видів покарань 

призначалися за звичаєвим правом. 

Відмічаючи сурову кримінальну відповідальність за литовсько-руським правом 

достатутного періоду слід зазначити , що в порівнянні з правом Московського 

князівства, Польщі та інших європейських країнами того періоду, вона була більш 

людяною та справедливою.  
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Павло Берзін 

 

МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ ЧУБИНСЬКИЙ: 

«ДЕРЖАВА МАЄ ДОТРИМУВАТИСЯ ВІДОМИХ МЕЖ  

У ЗАСТОСУВАННІ СВОЄЇ КАРАЛЬНОЇ ВЛАДИ»
1
 

 

Історичні знання пишуться не лише потом, але і 

кров’ю. Такі «літери» залишаються навіки, скільки б ми їх 

не третирували, не зіскоблювали, не вирубували з людської 

пам’яті. Пам’ятайте про це, засвоюючи «абетку» Історії. 

К.К. Жоль
2
 

З того моменту як вийшла друком монографія про Київську школу 

кримінального права періоду 1834-1960 років
3
, я не припиняв пошуків про всіх її 

представників. До їх числа входив і син Павла Платоновича Чубинського – Михайло 

Павлович. Тому в межах цієї праці я вирішив запропонувати увазі Читача 

ознайомитись з маловідомими фактами його біографії, які є результатом цих пошуків 

(переважно ці факти стосуються періоду його навчання на юридичному факультеті 

Імператорського університету Святого Володимира в Києві (далі – Київський 

університет) та так званого «лихоліття» (1917-1920 рр.), яке неабияк вплинуло на 

життя вченого). 

Ще будучи студентом четвертого курсу (7-го семестру) юридичного факультету 

Київського університету, Михайло Чубинський проявляв неабиякі творчі здібності, 

написавши твір під назвою «Найсвятіший Урядовий Синод за Петра Великого, його 

організація та діяльність», за який керівництвом університету був удостоєний 

почесного відзиву. Завдання цієї праці полягало, за словами самого автора, в 

об‟єднанні фактичного матеріалу, зібраного іншими дослідниками, перевірці їх 

посилань на джерела, заповненні прогалин, виявленні неузгодженостей, що існують в 

літературі, а також в необхідності «зазирнути» в церковну реформу Петра з точки зору 

церковного права, тобто канонічно визначити, чи правильно була проведена ця 

реформа та які її наслідки були для церкви
4
. 

Виконувач обов‟язків екстраординарного професора кафедри церковного права 

Київського університету та одночасно екстраординарний професор Київської духовної 

академії Павло Олександрович Лашкарев
5
 у своєму відзиві зауважив, що «твір студена 

Чубинського являє собою зведення того, що сказане про Синод за зазначеними 

автором пунктами Жорданієм, Кедровим, Поповим та ін. Автор переважно лише 

перефразовує ці свої джерела, хоч і те не завжди вдало. Від того твір отримав дуже 

великий обсяг та невизначений характер. Іноді автор говорить мовою юриста, але 

частіше мовою дослідника історика і навіть історика літератури. Проте не можна 

зовсім не віддати честі надзвичайній працездатності автора. У передмові він назвав 42 
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видання (деякі багатотомні), що мають те чи інше відношення до Синоду, з якими 

більш чи менш ознайомився. У свій час, коли автор усвідомлює присутність в собі 

сили для самостійних наукових робіт, він виступить з достатнім для нього запасом 

загальних відомостей»
1
.  

У 1893 р. М.П. Чубинський закінчив навчання на юридичному факультеті 

Київського університету та був залишений при кафедрі кримінального права і 

кримінального судоустрою та судочинства як професорський стипендіат, а у 1897 р. 

склав магістерські іспити та прочитав дві пробні лекції. Діставши таким чином звання 

приват-доцента, за відсутності захищеної магістерської дисертації, Михайло 

Павлович був запрошений ординарним професором названої кафедри Л.С. Білогриць-

Котляревським для викладання протягом «весняного півріччя» 1898 р. 

необов‟язкового курсу «Нові течії в науці кримінального права і процесу»
2
. 

Наскільки вагомим був науковий авторитет М.П. Чубинського вже у ті часи, 

можна побачити із передмови Б. Гурвича (кандидата на посади по судовому 

відомству) до російськомовного видання праці Франца фон Ліста «Задачі 

кримінальної політики», опублікованої в Петербурзі у 1895 р. Автор цієї передмови 

ставить ім‟я М.П. Чубинського в один ряд з іменами таких визнаних корифеїв 

кримінально-правової науки як М.Д. Сергієвський, М.С. Таганцев та І.Я. 

Фойницький, називаючи його праці «поважними», а самого криміналіста – видатним
3
. 

У 1896 р. М.П. Чубинський як професорський стипендіат опублікував у вигляді 

окремого книги результати свого кількарічного дослідження на тему «Зворотна дія 

кримінального закону»
4
. Наступного року Михайло Павлович витримав іспити на 

ступінь магістра кримінального права у Київському університеті, прочитав дві 

спробні лекції і, не маючи захищеної магістерської дисертації, дістав звання приват-

доцента. Протягом 1897-1898 рр. на юридичному факультеті цього ж університету 

молодий вчений читає факультативний курс «Нові течії в науці кримінального права і 

процесу», а у квітні 1898 р. отримує закордонне відрядження, що надало йому 

можливість працювати в бібліотеках західноєвропейських університетів, слухати 

лекції відомих вчених криміналістів (зокрема, Ліста, Ламмаша, Вальберга), вивчати 

постановку практичних занять зі студентами юридичних факультетів, а також 

знайомитись з діяльністю каральних установ. При цьому зі згоди самого Ліста 

Михайло Павлович користувався бібліотекою семінару останнього, а також мав 

можливість отримувати поради і вказівки професора Ламмаша за темою його 

дослідження. 

Весною 1899 р. М.П. Чубинський перериває своє закордонне відрядження для 

того, щоб повернувшись до Росії, обійняти посаду приват-доцента Демидівського 

юридичного ліцею і через кілька місяців знов виїхати за кордон, продовжуючи заняття 

в університетах Берліна, Брюсселя і Лондона. По поверненні в Росію опублікував у 

1900 р. наукову працю «Мотив злочинної діяльності та його значення в 
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кримінальному праві», присвятивши її пам‟яті батька – П. П. Чубинського, яку в тому 

ж році захистив як магістерську дисертацію в Імператорському Московському 

університеті. Наступного року був призначений на посаду екстраординарного 

професора кафедри кримінального права Демидівського юридичного ліцею в 

Ярославлі. 

Незважаючи на те, що пропрацював Михайло Павлович в Ярославлі недовго – 

усього, майже два роки – сучасні російські дослідники обґрунтовано знайшли 

підстави назвати його у той період без перебільшення «видним представником 

соціологічного напрямку в науці кримінального права», а написаний ним «Курс 

кримінальної політики» визнати як «капітальне в цій галузі дослідження, у якому на 

той момент був систематизований практично весь кримінально-політичний 

матеріал»
1
.  

Перебільшення в цих словах, на мою думку, немає, оскільки нетривалий період 

науково-викладацької діяльності в Демидівському ліцеї був для М.П. Чубинського 

лише початком його ґрунтовних напрацювань в галузі кримінальної політики. І хоч 

останні побачать світ в інші періоди життя вченого, вже тоді Михайло Павлович 

визначив для себе основоположні напрямки подальших досліджень, які пов‟язував з 

розробками проблем кримінальної політики. Проте нові для вченого розробки 

нагально потребували й нових пошуків, які здійснити на теренах тогочасної Росії було 

неможливо. Саме тому у 1902 р. Михайло Павлович знов відбуває у наукове 

відрядження за кордон, по поверненні з якого 1903 р., за клопотанням юридичного 

факультету Імператорського Харківського університету, переведений на нього на 

посаду екстраординарного професора
2
. Там же у Харкові 1905 р. виходить друком 

друга фундаментальна монографічна праця Михайла Павловича «Нариси 

кримінальної політики»
3
, яка виявилась першим дослідженням історії та основних 

проблем кримінальної політики як самостійної юридичної науки. Надавши цю 

розвідку як дисертацію на здобуття ступеня доктора кримінального права, він 

здобуває цей науковий ступінь, призначаючись у березні того ж року на посаду 

ординарного професора Харківського університету. 

Б.В. Волженкін, відтворюючи у своєму екскурсі в історію розвитку науки 

кримінального права Росії періоду до 1917 р., фрагменти статті М.П. Чубинського 

«Наука кримінального права та її складові елементи», опубліковану у зібранні його 

статей і промов з питань кримінального права і процесу (1896-1906 рр.) у Харкові 

1906 р.
4
, зазначає, що Михайло Павлович вважав кримінальне право наукою, «що 

систематично вивчає як юридичну сторону окремих проявів злочинності з їх 

наслідками у виді покарання, та і генезис злочинності в її цілому; висвітлюючи 

існуюче законодавство та існуючі способи боротьби зі злочинністю, вона прагне до 
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більш успішної і доцільної організації цієї боротьби у майбутньому»
1
. Оскільки 

кримінальне право в його суворо юридичному окресленні втрачає характер науки, 

М.П. Чубинський вважав, що наука кримінального права складається із: 

1) кримінальної догматики, що передбачає наукове вивчення законодавчого матеріалу, 

зведення його в струнку систему, вивчення юридичної оболонки явищ; 

2) кримінальної етіології, що займається дослідженням причин, якими обумовлюється 

виникнення, розвиток і зміна злочинності; 3) кримінальної політики, що дає вказівки 

для належної постановки справи боротьби зі злочинністю як шляхом соціальних 

реформ, так і шляхом створення кращого кримінального законодавства
2
. Вчений 

підкреслював, що вивчення юридичної сторони злочину і покарання дає 

систематизацію матеріалу, що міститься в кримінальному законодавстві, формулює 

ряд загальних принципів, що випливають із нього, виробляє технічні заходи, 

висвітлює сучасний стан та історичну перспективу окремих інститутів і таким чином 

сприяє зміцненню правосуддя і законності
3
. 

1906 р. в результаті одноголосного обрання М.П. Чубинський призначається 

директором Демидівського юридичного ліцею і одночасно обіймає кафедру 

кримінального права в Олександрівський військовій академії (м. Санкт-Петербург) та 

читає лекції з курсу кримінальної політики на юридичному факультеті Санкт-

Петербурзького університету. Саме в цьому університеті 1907 р. курс кримінальної 

політики вперше був запроваджений як обов‟язкова спеціальна дисципліна. В 

подальшому цей приклад перейняли й інші вищі юридичні навчальні заклади Росії
4
. 

Кримінальну політику, за словами О.І. Бойка, М.П. Чубинський розглядав як 

самостійну гілку науки, яка виросла із класичного кримінального права і покликана 

випрацьовувати вказівки для найкращої постановки в даній країні справи 

кримінального правосуддя як шляхом соціальних реформ, так і шляхом створення 

кращого кримінального законодавства
5
. 

У зазначений «позакиївський» період вчений одержав міжнародне визнання, 

являючись членом Руської групи міжнародного союзу кримінального права при 

Юридичному товаристві, яке перебувало у складі Санкт-Петербурзького університету. 

Був він і делегатом Міжнародного конгресу криміналістів, що відбувся в Санкт-

Петербурзі в 1902 р. У 1905 р. був відряджений на Міжнародний конгрес 

тюрьмознавців в Будапешті, обирався головою Руською групи Міжнародного союзу 

криміналістів, а також був членом Товариства слав‟янського наукового об‟єднання. 

Праці М.П. Чубинського у цей час публікувались за кордоном у перекладі на сербську, 

болгарську, німецьку і французьку мови. Після опублікування в Парижі у перекладі на 

французьку мову праці «Ідея сербсько-хорватських відносин та майбутнє об‟єднання» 

Михайло Павлович був нагороджений престолоспадкоємцем-регентом Сербії орденом 

Святого Сави. Остання праця також виявилась підґрунтям для опублікування 1917 р. в 
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Петрограді праці під назвою «Ідея сербо-хорватського єднання в її розвитку і 

сучасному стані»
1
. 

Утім, творчі інтереси М.П. Чубинського не обмежувались виключно 

правознавством. Він, наприклад, з 1894 по 1898 рр. був членом правління 

Літературно-художнього товариства і членом Київського драматичного товариства. У 

1902 р. стає в Харкові членом правління Товариства грамотності, а з 1903 р. – головою 

школьно-педагогічного комітету, створеного цим товариством. У 1904-1905 рр. був 

головою Товариства грамотності. Після заснування професором Бехтерєвим 

Товариства слав‟янської наукової єдності працював в ньому як віце-президент, а 

згодом – президент. Довгі роки Михайло Павлович був членом партії народної 

свободи (конституційно-демократичної), за виключенням короткотривалої перерви, 

коли вийшов із кадетської партії, примкнувши до партії прогресистів. На другому 

з‟їзді цієї партії був обраний членом центрального комітету. 

Громадську і наукову діяльність М.П. Чубинський поєднував з публіцистикою. З 

1894 р. він був постійним співробітником газети «Киевское Слово», у 1899-1902 рр., 

після переїзду до Ярославля, – співробітником і членом редакційної колегії газети 

«Северный край», в 1905-1906 рр. працює в Харкові в газетах «Мир», «Утро», 

«Накануне», «Волна» тощо. Після переїзду до Петербургу стає співробітником газет 

«Страна», «Биржевые ведомости». З 1916 р. працює у новоствореній газеті «Русская 

Воля»
2
. 

1917 р. М.П. Чубинський зустрів на посаді професора Олександровського ліцею 

та Вищих жіночих курсів (Бестужевських) у Петрограді, будучи одночасно 

професором Юр‟ївського університету (м. Тарту). Восени цього ж року, після того як 

в Петроградському університеті на юридичному факультеті була створена кафедра 

кримінальної політики, був обраний по цій кафедрі зверхштатним ординарним 

професором. 

Після лютневого перевороту 1917 р. М.П. Чубинський був втягнутий в політичні 

процеси. Був членом ЦК кадетської партії, залучався міністерством юстиції до 

законодавчої роботи, виконуючи її як в порядку окремих доручень, так і в якості члена 

комісій з перегляду судових статутів й Кримінального уложення 1903 р. Крім цього, 

обіймав посаду голови підкомісії із злочинних діянь, що вчинялися шляхом друку, а 

також голови секції з розробки питання про судовий стаж, судейську кар‟єру, права і 

переваги суддів, нагляд і дисциплінарну відповідальність. В травні 1917 р. 

призначений сенатором кримінально-касаційного департаменту Урядуючого Сенату. 

Одночасно був членом редакції та завідуючим юридичним відділом газети «Русская 

Воля»
3
. 

Жовтневий переворот 1917 р. М.П. Чубинський не прийняв. У своїх спогадах він 

пише: «втік із Петрограду до Москви, а потім на Україну в Київ, де отримав пост 

міністра юстиції в уряді гетьмана Скоропадського»
4
. 

У Києві по приходу до влади П. П. Скоропадського колишній зверхштатний 

ординарний професор Петроградського університету, доктор кримінального права 

М.П. Чубинський очолює (з 8 травня 1918 р.) Міністерство судових справ (з 15 липня 
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1918 р. це Міністерство стало називатися Міністерством юстиції) і, водночас 

(травень-липень 1918 р.), виконує обов‟язки заступника прем‟єр-міністра Ради 

Міністрів
1
 та стає членом комісії, що готувала законопроект про заснування 

Всеукраїнської академії наук
2
. При цьому в окремих джерелах його ім‟я згадується не 

просто як керівника названого міністерства в уряді П. П. Скоропадського, а передусім 

як людини, що сповідувала ліберальні погляди
3
. 

На початку травня 1918 р. Михайло Павлович вирішує повернутися до стін 

рідної кафедри кримінального права і кримінального судоустрою та судочинства 

Київського університету і, заручившись підтримкою Г.В. Демченка та прагнучи 

обійняти посаду зверхштатного ординарного професора, подає відповідну заяву на 

ім‟я декана факультету. У справі про обрання зверхштатним професором цієї кафедри 

М.П. Чубинського (12(25) травня – 26 червня 1918 р.) збереглася особлива думка Г.В. 

Демченка, датована 12(25) травня 1918 р. У цьому документі вчений звертав увагу на 

можливість широкого використання вільних наукових сил із інших міст, у зв‟язку з 

чим їх допуск і навіть притягнення до лав Київського університету вбачалися як 

чергова задача юридичного факультету, пов‟язана із задоволенням потреб розширення 

викладання з окремих дисциплін. Не буде зайвим нагадати, що 12 червня (за новим 

стилем) 1918 р. в результаті здійснення на засіданні юридичного факультету 

«закритого балотування кулями доктора кримінального права М.П. Чубинського на 

посаду зверхштатного професора по кафедрі кримінального права» М.П. Чубинського 

було обрано кандидатом, який рекомендується для призначення зверхштатним 

професором по названій кафедрі
4
. Проте при балотуванні на засіданні 

університетської ради 11 жовтня 1918 р., у якому (серед 58 членів ради) брав участь й 

Г.В. Демченко (він голосував за дорученням відсутнього професора В.І. Синайського), 

                                                 
1
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«по відкритті скрині для балотування виявилось, що М.П. Чубинський отримав 27 

виборчу і 31 невиборчу кулю»
1
. 

Керівництво судочинством новоствореної Української Держави Гетьмана 

П. П. Скоропадського здійснювало Міністерство судових справ (з 15 липня 1918 р. – 

Міністерство юстиції). Сам П. П. Скоропадський високо оцінив особистий внесок 

його першого керівника М.П. Чубинського в розбудову судової системи й 

налагодження роботи апарату міністерства
2
. У цей час саме за безпосереднього 

сприяння М.П. Чубинського при Міністерстві судових справ було утворено Комісію з 

вироблення української юридичної термінології. Своїм наказом від 20 травня 1918 р. 

до складу цієї комісії він включив С.П. Шелухіна, К.В. Квітку, О.І. Левицького, В.Д. 

Гаврика, М.Р. Квятніцького, В.К. Редліха та А.Т. Крилова
3
. 

Досліджуючи на підставі архівних матеріалів діяльність цієї комісії, А.І. Іванова 

встановила таке. Перше засідання комісії відбулося 23 травня 1918 р. (о 19 год.) у 

приміщенні Міністерства (Київ, Думська площа, 3, к. 5). Головував на ньому, як і на 

більшості наступних засідань, О.І. Левицький. У подальшому склад комісії 

неодноразово змінювався. Після першого ж засідання, а саме наказом 25 травня 

1918 р., до складу комісії було введено ще два члени: діловод 1-го департаменту М.Д. 

Підвисоцький і урядовець з особливих доручень 1-го департаменту Ф.О. Ловецький. 

30 травня 1918 р. В.К. Редліха було звільнено з комісії, а на його місце призначено 

професора Є.К. Тімченка. В роботі комісії брали участь кооптовані члени, які 

працювали на ініціативних безоплатних засадах, наприклад, суддя Житомирського 

окружного суду А.Л. Дробязко. До новоствореної міністерської комісії було також 

передано всі матеріали аналогічної термінологічної комісії, яка функціонувала при 

Українському правничому товаристві з середини 1917 р. Значний внесок у роботу 

комісії зробив член Полтавського окружного суду С.П. Роздоловський. Він переклав 

українською мовою та передав до Міністерства судових справ такі законодавчі акти: 

а) «Статут про кари, які призначають мирові судді»; б) «Статут карного судочинства» 

та 3) «Статут цивільного судочинства задля мирових суддів». Міністерство обіцяло 

правнику надати грошову допомогу на видання цих статутів після розгляду їх 

редакційною (термінологічною) комісією. 

З перших днів своєї праці комісія за дорученням М.П. Чубинського приступила 

до перекладу «Статуту про кари, які призначають мирові судді». За основу було взято 

запропонований варіант перекладу. В процесі роботи він був значною мірою 

перероблений після чого Статут переглядався повторно (дійшли до 71 арт.). 

Одночасно з цим комісія виробляла правничу термінологію, яку вживала в самому 

тексті перекладу або вносила в протоколи засідань, як матеріали до правничого 

словника. 

Крім цього, М.П. Чубинський своїм наказом доручив комісії переглянути і 

доповнити правничий словник, складений комісією під головуванням Є.К. Тимченка, 

для його наступного видання міністерством. З цією метою в комісії було виділено 

окрему лексикографічну секцію під головуванням К.В. Квітки, яка переглянула цей 

словник до літери «Р». Друкування словника планувалося розпочати вже після 
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перегляду перших літер, але в силу, очевидно, матеріальних чинників словник 

залишився невиданим. 

Припиняючи свою діяльність, комісія передала начальнику юрисконсультського 

відділу всі протоколи, у яких містилися матеріали щодо запровадження правничої 

термінології в формі окремих слів і сталих виразів, а також повний текст перекладу 

«Статуту про кари, які призначають мирові судді». На жаль, повторний переклад і 

виправлення Статуту комісія не встигла завершити. До нереалізованих планів комісії 

входив також переклад всіх ділових паперів, які вживалися в мирових та загальних 

судових установах, а також в прокурорському нагляді. 

Всього починаючи із моменту створення і до 30 червня 1918 р. комісією було 

проведено десять засідань, в липні 1918 р. комісією – 14 засідань, а в серпні 1918 р. – 

13 засідань. За загальним правилом засідання призначалися через день, окрім 

вихідних. Роботу комісії було припинено згідно з наказом міністра юстиції від 13 

вересня 1918 р. ғ 3613 у зв‟язку із утворенням такої самої комісії при Державній 

канцелярії, що очолювалася А. Ю. Кримським
1
. 

Вагоме значення для М.П. Чубинського мало також запровадження Центральною 

Радою системи апеляційних судів. Після набрання чинності відповідного Закону 

Центральної Ради «Про запровадження апеляційних судів» від 17 грудня 1917 р. 

М.П. Чубинським була підготовлена пояснювальна записка до проекту Закону «Про 

апеляційні суди», яким, зокрема, пропонувалось доповнити названий Закон від 17 

грудня 1917 р., а також деякі інші нормативні акти. «Вводячи законом від 17 грудня 

1917 року, – йшлося в записці, – реформу до інституту судових палат і поставивши на 

їх місце апеляційні суди з такою ж, як у судових палат компетенцією, Центральна Рада 

ставила перед собою завдання: з одного боку, скасувати існуючу форму заміщення 

судових посад у апеляційних інстанціях за призначенням із заміною її виборним 

началом, а з іншого боку, змінити територіальну підсудність цих судових органів»
2
. 

Згідно з цим було припинено діяльність судових палат на території України. У 

запроваджених замість судових палат апеляційних судах всі посади суддів 

замінювались не колишніми посадовими особами судових палат, а суддями, обраними 

Центральною Радою. Був скасований порядок призначення на посади голів 

департаментів і Старших Голів, що були у колишніх судових палатах з тим, щоб у 

апеляційних судах ці посадові особи обиралися безпосередньо своїми колегами – 

членами апеляційних судів. Всім новообраним членам апеляційних судів закон 

гарантував їх незмінність. Далі в пояснювальній записці вказувалося, що під час 

обрання Центральною Радою членів апеляційних судів за Законом від 17 грудня 

1917 р. не враховувались ні судовий стаж, ні освітній ценз. Через це не було 

гарантовано обрання до апеляційних судів суддів, які мали необхідний досвід судової 

роботи і знання. Законопроект, прокоментований у пояснювальній записці, ставив 

своїм завданням усунути всі недоліки закону від 17 грудня 1917 р. У законі 

передбачалося упорядкування системи прокуратури при апеляційних і нижчестоящих 

окружних судах. Встановлювалось однакове найменування прокурорських посад – 

прокурорів апеляційних і окружних судів та їх товаришів (заступників)
3
. 
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Проте, як зазначає О.П. Реєнт, відновлення судових інстанцій, попри зусилля 

М.П. Чубинського, просувалося повільно. Причину цього П. П. Скоропадський вбачав 

у тому, що міністр «намагався завжди йти суворо законними шляхами у справі 

відновлення суду, але цей спосіб при всій своїй гідності, на жаль, у наш революційний 

час іноді надто затягував початок оновлення судочинства <…> Він вважав, що 

усунення судді можливе лише судом або ж владою Державного Сенату, що його 

передбачалося заснувати, та оскільки Сенат ще не був заснований і на його створення 

вимагалося кілька місяців, то поки що весь інститут [мирових суддів – вставка 

О.П. Реєнта] нікуди не годився й скарги на діяльність цих судів надходили безупинно, 

всі верстви скаржилися на його кволу діяльність і брак енергії»
1
. 

Не зміг змінити М.П. Чубинський й негативне ставлення до себе з боку 

представників національних сил, які вимагали повернення від Державного Сенату до 

Генерального суду, який діяв ще за часів УНР, та негайного впровадження у 

судочинство української мови, незважаючи на постать рідного батька – автора гімну 

«Ще не вмерла Україна». На думку П. П. Скоропадського, він також діяв надзвичайно 

повільно, хоча в інший час міг би бути чудовим міністром юстиції. Тому, коли справа 

дійшла до призначення голови Державного Сенату (як «вищої в судових і 

адміністративних справах державної інституції»)
2
, П. П. Скоропадський зупинив 

вибір не на М.П. Чубинському, чого той бажав, а на М.П. Василенку. 

Будучи противником більшовизму, М.П. Чубинський у Добровольчій (Білій) армії 

(з 26 грудня 1918 р. (8 січня 1919 р.) по 22 березня 1920 р. – у Збройних Силах Півдня 

Росії) на Дону обійняв посаду обер-прокурора. Очевидно, що саме після 

Новоросійської евакуації (яка була закінчена 14 березня 1920 р.) вчений (разом з 

іншими видатними юристами – М.М. Алексєєвим, С.К. Гогелем, Ф.В. 

Тарновським) емігрував до Королівства сербів, хорватів, словенців, продовживши на 

чужині займатися науково-педагогічною і громадською діяльністю. Принаймні у 

виданому сербською мовою каталозі «Харківський університет і серби – україно-

сербські відносини» згадується, що М.П. Чубинський виїхав до Королівства сербів, 

хорватів, словенців у березні 1920 р., а в квітні того ж року обійняв посаду 

екстраординарного професора у Белградському університеті, читаючи курс 

кримінальної політики
3
. 

Вітчизняним вченим-емігрантам в Сербії були створені вельми сприятливі для 

життя і наукової діяльності умови. Це визнавали самі російські вчені, які оселились в 

цій країні. Як писав В.О. Томсинов, кількість професійних юристів серед російських 

емігрантів, які влаштувалися на початку 20-х років ХХ століття в Королівстві сербів, 

хорватів, словенців, була досить значною – не менше 3% від загальної кількості 

біженців, що прибули із Росії, тобто більше 1000 осіб. Багато із них стали адвокатами, 

суддями, чиновниками різних державних відомств Югославії, викладачами 

юридичних факультетів югославських університетів. 

Серед найбільш знаних вчених-правознавців, які працювали в стінах 

Белградського університету разом з М.П. Чубинським, варто назвати ім‟я колишнього 

екстраординарного професора юридичного факультету Київського університету 

Василя Григоровича Демченка. І хоч в Київському університеті разом цим вченим 

працювали не довелося, Доля зводила їх разом в ті часи, коли М.П. Чубинський 

                                                 
1
 Реєнт О. Павло Скоропадський. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – С. 131. 

2
 Закон про Державний Сенат П.П. Скоропадський затвердив 8 липня 1918 р. 

3
 Харковски универзитет и Срби – украjинско-српски односи / Изложбу и каталог припремили др Н. Марковић, 

Д. Филиповић; стручни консултант: др Д. Аjдачић. – Београд: Универзитетска библиотека «Светозар 

Марковић». – С. 42 [у книзі не подано року видання]. 
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обіймав посаду міністра судових справ (міністра юстиції) уряду 

П. П. Скоропадського. Саме тоді за сприяння і підтримки ординарного професора В.Г. 

Демченка, який обіймав кафедру кримінального права і кримінального судоустрою та 

судочинства Київського університету, М.П. Чубинський спробував повернутися до 

стін своєї рідної кафедри. Проте безуспішно. Після залишення у 1919 році Києва В.Г. 

Демченко оселився в Белграді. В місцевому Белградському університеті він працював 

в той час на посаді професора, викладаючи студентам енциклопедію права й 

кримінальне право, професором, а також декана юридичного факультету. Очевидно, 

той факт, що В.Г. Демченко вже працював у Белградському університеті, заміщуючи, 

таким чином, на його юридичному факультеті в Белграді відповідну кафедру 

кримінального права, й пояснює те, чому М.П. Чубинський спочатку опинився в 

Суботиці. 

З 1922 р. Михайло Павлович обіймає посаду ординарного професора по кафедрі 

кримінального права філії цього університету, що знаходилася у м. Суботиця, де 

сербською і російською мовами читав курси лекцій з дисциплін кримінально-

правового циклу. Для руських слухачів, яких було доволі багато в Суботиці протягом 

1923-1925 навчальних років він читав низку спеціальних курсів, а саме: «Про судові 

статути Імператора Олександра ІІ», «Характерні риси розвитку науки кримінального 

права і кримінального законодавства в Росії» тощо. Його лекції «Ниспровержение 

основ уголовного правосудия в советской России», перероблені в книгу «Закон і 

дійсність в радянській Росії», вийшли друком російською мовою 1925 р. у Белграді, а 

згодом у скороченому вигляді в Белграді сербською мовою в журналі «Полиция» і в 

Софії болгарською мовою в журналі «Юридический Преглед». 

З 1920 р. викладацьку діяльність в Белградському університеті М.П. Чубинський 

поєднував з активною працею в Постійній законодавчій раді при Міністерстві юстиції 

Королівства сербів, хорватів, словенців, а пізніше – комісії з виробітки проекту нового 

Кримінального уложення і проекту нового статуту кримінального судочинства 

Югославії
1
. За його сприяння в 1925 р. в Белграді були засновані Інститут 

криміналістики та музей криміналістики
2
 (за іншими даними – спеціальний 

Белградський криміналістичний інститут та музею при ньому
3
). У цей період 

Михайло Павлович підготував та опублікував сербською мовою такі праці, як «Задачі 

об‟єднання Кримінального уложення» (1921), «Нові судові реформи» (1924), 

«Викладання кримінальних наук і потреба у створенні нових установ» (1924), а також 

Науково-практичний коментар до нового Кримінального уложення Югославії (1-е вид. 

– 1929; 2-ге вид., випр. і доп. – 1934). Була опублікована й низка інших праць
4
. 

За загальним визнанням, ідейна спадщина М.П. Чубинського здійснила 

неабиякий вплив не лише на криміналістів, але й фахівців з правової політики не 

                                                 
1
 Овчинский В.С., Федоров А.В. Вступительная статья … С. VIII-ІХ; Харковски универзитет и Срби – 

украjинско-српски односи … С. 42-43. 
2
 Кудинов О.А. Конституционные проекты Белого движения и конституционно-правовые теории российской 

белоэмиграции (1918 – 1940-е гг.), или За что их расстреливали и депортировали (для тех, кто хочет понять 

смысл права): Монография. – М.: «Ось-89», 2006. – C. 48. 
3
 Овчинский В.С., Федоров А.В. Вступительная статья … С. ІХ. 

4
 Серед цих праць окремо варто відзначити такі: Чубински Мих. П. Проблем и уjедначења права у уjедињеном 

Краљевству С.Х.С. и основне одредбе проjекта српског казненог законика. – Београд: Геца Кон, 1921. – 108 с.; 

Чубински Мих. Закон и стварност у Совjетскоj Русиjи: (Отисци из «Полициjе»). – Београд, 1925. – 72 с.; 

Чубински Мих. П. Општа характеристика нових школа у кривичном праву. – 2. попр. и доп. узд. – Београд: 

Издавачка књижарница Геце Кона, 1925. – 45 с.; Чубински Мих. П. Научни и практични коментар Законика о 

судском кривичном поступку Краљевине Jугославиjе од 16 фебруара 1929 год. – Београд: Издавачка 

књижарница Геце Кона, 1933. – С. I-XI, 1-831; Криминална политика: (поjам, садржаj и однос према науци 

кривичног права). – Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, 1937. – С. І-ХХ, 1-297 та інші.  
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одного покоління
1
. Але тим прикріше, що історіографічні надбання сучасних 

дослідників життєвого шляху цього видатного вченого, базуючись іноді лише на 

кількох офіційних джерелах, перелік яких зокрема, наведений у «Вступній статті» 

В.С. Овчинського і А.В. Федорова до сучасного перевидання «Нарисів кримінальної 

політики» М.П. Чубинського, опублікованих ним у Харкові 1905 р.
2
, не дозволяють 

визначити навіть точну дату, місце та обставини його смерті. Так, за одними даними 

його сліди «втрачаються в рік початку Другої світової війни (1939 р.)»
3
, за іншими – 

1943 р.
4
 

                                                 
1
 Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 290. 

2
 Цей перелік має такий вигляд: «Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям 

знания / Под ред. С.Н. Южакова. Т. 20. СПб.: Библиографический институт (Мейер) в Лейпциге и Вене и 

Книгоиздательское товарищество «Просвещение». С. 129; Профессор М.П. Чубинский и 35-летие его научной, 

литературной и общественной деятельности: Юбилейный сборник. Издание «Союза русских писателей и 

журналдистов» в Белграде и «Союза русских юристов» в Суботице. Белград: тип. «Каричъ», 1930; Рашковская 

Ш.С. К истории русской уголовно-правовой мысли пореформенной эпохи. М.П. Чубинский // Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. 1995. ғ 2. С. 50-53; Чубинский М.П. Год революции (1917) (Из 

дневника) // 1917 год в судьбах России и мира. М., 1997. С. 227-244, 379; Юридический факультет 

Харьковского университета за первое столетие его существования. 1805-1905: Биографический словарь 

профессоров и преподавателей / Под ред проф. Чубинского и проф. Багалея. Харьков, 1908» (див.: Овчинский 

В.С., Федоров А.В. Вступительная статья … С. V). 
3
 Овчинский В.С., Федоров А.В. Вступительная статья … С. Х. 

4
 Кудинов О.А. Конституционные проекты Белого движения и конституционно-правовые теории российской 

белоэмиграции (1918 – 1940-е гг.) … C. 48; Арсеньев А. Русская диаспора в Югославии // Русская эмиграция в 

Югославии. – М., 1996. – С. 82; Косик В.И. Русская Сербия. [Електронний ресурс] / Проект «Духовный листок 

«Дорога домой». Выпуск ДД-59.2р»: [10 мар 04]. Режим доступу: http://www.dorogadomoj.com/d592ser.html, 

вільний. – Заголовок з екрану. – Мова російська. 
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Леонтій Дячук 

 

ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА ТА ЮРИДИЧНА 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ШЛЮБНОМУ ПРАВІ РАННЬОЇ ВІЗАНТІЇ 

 

Особливості юридичної відповідальності індивіда в «традиційному cуспільстві» 

залежали перш за все від трьох принципових положень: 1) якісних особливостей його 

правосуб‟єктності, 2) правової свідомості суспільства, що іманентно визначала 

3) специфіку правової системи та її юридичних елементів.  

Унікальність візантійського правової системи полягала у тому, що вперше у 

світовій історії морально-ціннісною основою права стала християнська релігія. 

Безперечно, це відобразилось на правах осіб, правовій свідомості та рисах правової 

системи. Суттєвої еволюції зазнав статус свободи, громадянства та сімейний статус 

особи
1
. В основу правосвідомості інтелектуально-духовної еліти були закладені 

цінності християнства, що стали підґрунтям християнської правової доктрини та 

відповідних правових принципів. Ці принципи відобразились на особливостях перш 

за все правової системи доюстиніанівського етапу (ІV – V ст.) ранньовізантійського 

періоду (ІV – поч. VІІ ст.) історії візантійського права, на специфіці правових 

регулятивних механізмів та на їх складовій частині – юридичній відповідальності. Усе 

це, звичайно, викликає науково-теоретичний і практичний-юридичний інтерес та 

актуальність дослідження даної проблематики, особливо для країн, які зазнали 

ціннісно-парадигматичних змін та соціально-політичних трансформацій при 

складному співвідношенні попередньої (наприклад, радянської) та пострадянської 

правових систем.  

Отже, усі три положення, що визначають особливості юридичної 

відповідальності у Візантійській імперії, необхідно розглядати в контексті процесу 

християнізації публічного та приватного права в контексті еволюції правової системи. 

Якщо дослідник поставить завдання розглянути процес християнізації усієї правової 

системи імперії, то юридичні джерела та історичні факти у кожному разі змусять його 

починати відповідне дослідження з аналізу врегулювання шлюбно-сімейних відносин, 

оскільки об‟єктом реформаторських змін перш за все стали правові інститути шлюбу 

та сім‟ї
2
.  

Прагнучи досягти християнського шлюбного ідеалу, ініціатор правових реформ, 

перший християнський імператор Костянтин Великий (306 – 337 рр.), у законодавчо 

передбачив посилення юридичної відповідальності за порушення норм шлюбного 

законодавства
3
. Оскільки доюстиніанівський етап ранньовізантійського права, що 

розпочинанається низкою нормативно-правових актів – конституцій Костянтина 

Великого, мав свою особливу специфіку, об‟єктом даного дослідження є шлюбно-

сімейне право ранньої Візантії (доюстиніанівськкий етап), а предметом наукового 

дослідження є проблема юридичної відповідальності за порушення шлюбного 

законодавства у процесі його християнізації на початку даного етапу, що увійшов у 

літературу під назвою antejustinianе. 

Віддаючи належне вченим, праці яких дотичні до вирішення поставленої 

проблеми (у визначених хронологічних вимірах), – авторам видань з історії римського 

                                                 
1
Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в ІV- VІІІ вв. – Л., Наука, 1976. – С. 36-53. 

2
 Рудоквас А. Д. О христианизации римського права в эпоху императора Константина Великого // Древнее 

право. – ғ 9. – М., 2002. – С. 161-181. 
3
 Там само. – С. 161-181. 



 

 186 

права (Н. Боголєпов
1
, Й. Покровський

2
, В. Хвостов

3
), загальних досліджень з історії 

візантійського права (Д. Азаревич
4
, М. Бенеманский

5
, В. Вальденберг

6
, Є. Ліпшиц

7
), а 

також окремих історико-юридичних розвідок (А. Гуляєв
8
, І. Соколов

9
), – зауважимо, 

що попри загальні наукові оцінки про відмінність античної та християнської правових 

традицій історичні джерела та окремі наукові дослідження дають підстави 

констатувати, що процес їх взаємодії був набагато складнішим і більш неоднозначним 

за своїми правовими наслідками. У зв‟язку з цим виникла гносеологічна проблема 

співвідношення останніх періодів римського (посткласичний та юстиніанівський)
10

 та 

періоду становлення візантійського права. У даному контексті в науковій літературі 

стали поширеними історично-юридичні категорії «ранньовізантійське право» та 

«ранньовізантійське законодавство»
11

, які охоплювали період, що практично 

співпадав з посткласичним та юстиніанівським періодами римської юридичної історії. 

Актуальність означеної проблеми зумовлена також тим, що дослідження різних 

аспектів юридичної відповідальності сприятиме з‟ясуванню уже частково 

пролонгованої теми про взаємодію та співвідношення античної (римської) та 

християнської (візантійської) правових систем (традицій). Зрозуміло, що на вказаних 

етапах еволюції кожна правова система мала особливі риси та форми права. Численні 

посилання на інститут імператорської влади як на суб‟єкт законодавства та 

правоутворення у часи класичного римського періоду неначе переконують у тому, що 

імператорські конституції (едикти, рескрипти, декрети, мандати) стали у період 

принципату домінуючими, навіть єдиною формою права. Однак наукові дослідження 

та історичні джерела свідчать, що у класичний період відомі форми римського права 

зберегли юридичну чинність, однак зазнала змін їх юридична природа. Так, у 

нормативному акті юриста класичного періоду Сальвія Юліана до магістратів 

(очевидно, це був преторський едикт), які мали jus edicendi, дозволялось лише 

доповнювати, але не змінювати існуючі едикти
12

. Право доповнювати власні едикти 

сенат визнав за принцепсом. Історично-правові джерела переконують у тому, що 

принаймні на початку принципату senatconsultum принаймні формально мав найвищу 

юридичну силу. У процесі історичного розвитку усі відомі нам форми права обернено 

пропорційно посиленню конституцій принцепсів поступово виходили із вжитку. 

Наприклад, response prudentium поступово були замінені передмовами 

(oratio) юристів-чиновників до senatconsultum першого сенатора. Однак лише у часи 

християнізації права, починаючи з ІV ст. , імператорські конституції цілком 
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домінували в посткласичній (або ранньовізантійській) системі права. Втім 

формальних заборон інших джерел (форм) права не було (до поч. Х ст.), а сенатські 

постанови згадуються навіть під 476-477 рр.
1
. Тим не менше, саме монополізація 

законодавчої влади створила умови для революційних змін, зокрема, у сфері 

юриспруденції, законодавчої політики та регулятивно-правової практики шлюбно-

сімейних відносин. Причому юридичними підставами законності імператорського 

leges вважалося загальнонародне Lex. Тобто етатичні тенденції у ранньовізантійській 

імперії супроводжувались збереженням положень правової доктрини попередньої 

епохи. 

Підкреслюючи історичне значення джерел посткласичного або 

ранньовізантійського права слід відзначити: вони не перетворились з часом у релікти 

історії, а увійшли у правову систему законодавства Юстиніана (переважно у Кодекс та 

частково в Інституції). Через юстиніанівське законодавство, яке було джерелом 

правових реформ Македонської династії (др. пол. ІХ – поч. Х ст.), нормативно-правові 

акти доби antejustinianе потрапили у Василіки, Епанагогу та Прохірон, які залишались 

чинними, окрім Епанагоги (текст якої використовувався у численних приватних 

переробках), до кінця існування Візантії. Однак, окремі з них, що увійшли у Кодекс 

Юстиніана, часто суперечили юстиніанівському законодавству (одні нормам Дигест, 

інші – Інституцій) та відповідній правовій доктрині і тому фактично втратили 

юридичну силу у добу Юстиніана. Натомість пізніше вони були актуалізовані у 

законодавстві імператорів-іконоборців і увійшли до їх основної збірки – Еклоги 

(726 р.). До речі, обидві правові системи/традиції (antejustinianе та іконоборців, між 

якими був юстиніанівський період або етап ранньовізантійського права) мають спільні 

риси, ознаки яких з‟явились у часи Костянтина Великого (306 – 337 рр.). Йдеться, 

зокрема, про принципи систематизації права (про мотиви сприйняття чи заперечення 

певних юридичних феноменів попередньої правової традиції), нові явища в 

приватному (шлюбне і спадкове право) та публічному (зокрема, 

кримінальному) праві. Однак, якщо на початку доби antejustinianе Костянтин І, 

започаткувавши християнізацію права, яка не мала передбачуваного успіху – 

досягнення християнського суспільного ідеалу, змушений був враховувати надалі 

існуючі античні традиції, то в добу іконоборців (VІІІ ст.) християнські цінності були у 

повній мірі аксіологічною основою правової системи Візантії. Як правильно 

зауважував K. Цехаріа фон Лінгенталь, саме в Еклозі імператорів Лева ІІІ та 

Костянтина V остаточно сформувалась християнська правова концепція шлюбу
2
. 

Певна спорідненість доюстиніанівської системи права та доби іконоборців 

сприяла тому, що через Еклогу правові норми ІV – V ст. стали об‟єктом рецепції і 

увійшли у правові системи народів християнського світу. Таку ж роль по відношенню 

до вказаних приписів відіграв Procheiros Nomos – компактна юридична збірка доби 

Македонської династії (поч. Х ст.)
3
. Попри належність до правової системи, яка 

формально заперечувала попередню і орієнтувалась на Corpus juris civilis, автори 

популярного у Візантії та за її межами юридичного збірника ввели до нього низку 

норм шлюбно-сімейного та кримінального права Еклоги і запозичили також у своїх 

ідейних противників принципи систематизації Прохірону. Завдяки цьому та спільній 

християнській правовій доктрині обидві збірки – Еклога та Прохірон – стали 
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джерелами рецепції шлюбного права
1
. Разом з християнською релігією в європейські 

країни потрапили норми шлюбно-сімейного права, які відповідали християнській 

ціннісній парадигмі. Таким чином саме Еклога і Прохірон зберегли і поширили в 

християнському світі норми шлюбного права доби antejustinianе (ІV – V ст.). Разом з 

тим завдяки Прохірону, який також відобразив римську класичну правову традицію, 

об‟єктом рецепції, під «візантійською маркою», стали елементи римської правової 

системи класичного періоду. Започаткувавши процес християнізації, 

ранньовізантійське право, у складних зв‟язках з римською класикою, відобразилось на 

подальших тенденціях розвитку права Візантійської імперії та правових системах 

християнських народів. Це змушує дослідників історії візантійського права 

подальших періодів кожного разу звертатися до його витоків, тобто до генези 

ранньовізантійського права у добу antejustiniane. 

Разом з тим, самоцінність ранньовізантійського права, ґенезу якого започаткував 

Медіоланський (Міланський) едикт 313 р.
2
, полягає у тому, що процес християнізації 

безперечно сприяв формуванню нових, нетрадиційних рис права, які виходили за 

межі римської класики, але передусім – у визначенні тенденцій правотворчості на 

основі християнської ціннісної парадигми. Такий розрив поступовості, у контексті 

консервативного характеру римського права, був у значній мірі можливим у контексті 

особливих законодавчих повноважень імператора за політичною системою домінату, 

формування якої завершило довготривалий процес, започаткований Юлієм Цезарем та 

Октавіаном Августом
3
.  

Втім, окремі нормативно-правові акти, що регулювали шлюбні відносини і мали 

певну ціннісну спорідненість з християнською правовою доктриною, з‟явились ще на 

початку класичного періоду римського права. Їх аналіз дасть нам можливість більш 

предметно визначити зміни та особливості генетично-юридичних зв‟язків обох 

правових систем (візантійської та римської), на тлі протистояння античної та 

християнської культури.  

Отже, низка заборон при вступі у шлюб, чинних у візантійському праві, 

з‟явились ще в часи римської юридичної класики (к. І ст. до н.е. – сер. ІІІ ст. н.е.). Їх 

поява пов‟язана з таким формами права як сенатські постанови, праці юристів (ius 

respondendi) та конституції принцепсів. Відомий вчений-юрист, професор 

Університету Св. Володимира та Петроградського університету Йосип Покровський 

зауважив, що важливе значення у регулюванні шлюбних відносин відіграли 

нормативно-правові акти доби першого імператора (принцепса) Октавіана Августа
4
. 

Безпосередньо до нашої теми дотичні два акти: Lex Julia de adulteriis coercendis – 

«Про стримування (обмеження) перелюбу (розпусти)» та Lex Julia et Papia Poppaea 
5
, 

що внесли в шлюбне право низку норм, близьких по духу до візантійського, тобто 

християнського права. Завдяки правозастосуванню норм обох нормативно-правових 

актів, Октавіан Август намагався подолати моральний занепад, гостру кризу 

сімейного життя, оскільки статева розпуста та сексуальні збочення у римському 
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суспільстві набули жахливого розмаху
1
. Окрім того, різко упала народжуваність, а 

свобода розлучень, започаткована у 231 р. до н.е., та повторний шлюб часто 

використовувався для забезпечення меркантильних інтересів.  

«Вся сукупність шлюбного законодавства Августа, – підкреслював Йосип 

Покровський, – наклала свій відбиток на всю подальшу історію римських сімейних 

відносин і викликала до життя цілу низку дуже важливих юридичних явищ»
2
. Так, Lex 

Julia de adulteriis coercendis врегульовував проблему зради дружини та розпусти чи 

перелюбу вдови, що відповідно до встановленої даним нормативно-правовим актом 

юридичної відповідальності в якості міри покарання передбачали заслання на 

острови. Саме такого рівня юридична відповідальність торкнулася рідної доньки 

нещасливого у сімейному житті імператора Октавіана Августа. Ймовірно, що 

особиста поведінка дочки стала поштовхом до прийняття названого нормативно-

правового акту. Уникали покарання за розпусту у Римській державі ті категорії 

жіночого населення, професійна діяльність яких була або безпосередньо, або 

опосередковано пов‟язана з розпустою та наданням за кошти сексуальних послуг. 

Тобто йшлося про офіційно визнаних повій, звідниць, актрис, вільновідпущениць та 

інших категорій жінок низької моралі. Але вони своєю поведінкою несли, так би 

мовити, потенційну юридичну відповідальність, а саме: були певним чином обмежені 

в шлюбних правах. До цих обмежень дотична норма про розпусту чоловіків і так звані 

неправильні шлюби, тобто шлюби з жінками низької моралі. Такий шлюб з позицій 

правових поглядів Октавіана Августа вважався розпустою. Саме звідси бере початок 

один із видів забороненого шлюбу у візантійській правовій системі
3
.  

Натомість Lex Julia et Papia Poppaea передбачав заборону вільнонародженим 

чоловікам укладати шлюби з повіями, із звідницями та їх вільновідпущеницями, з 

жінками, поміченими у перелюбі, а також актрисами і жінками публічно засудженими 

(iudicium publicum). Фактично заборонявся шлюб сенаторів з вільновідпущеницями, 

актрисами та доньками актрис. Але, як свідчить текст Lex Julia et Papia Poppaea, 

закон формально не забороняв неправильні шлюби, а звертав увагу на необхідність 

правильних шлюбів і мав сприяти зростанню народжуваності від них, оскільки 

неодружені чоловіки від 25 до 60 років, за названим законом, втрачали право на 

спадщину. Ті ж особи, які одружувались з жінками названих категорій, несли тотожну 

юридичну відповідальність
4
. Таким чином, закон не диктував те чи інше 

волевиявлення вільнонародженого громадянина, але норма акту ставила неправильні 

шлюби поза законом, оскільки чоловіки в таких шлюбах не вважалися одруженими, а 

інтимні стосунки такого подружжя вважалися розпустою. Отже, юридична 

відповідальність за «неправильні» шлюби мала цивільний характер, оскільки такий 

шлюб вважався недійсним і усі його наслідки не набували юридичної чинності, тобто 

суб‟єкти «неправильних шлюбів» втрачали спадкові права і не набували традиційно 

передбачених нормами інститутів шлюбу та сім‟ї прав. Окрім юридичної, 

нормативно-правовий акт передбачав моральну відповідальність, оскільки сексуальні 

стосунки у таких шлюбах однозначно вважалися розпустою. Отже, завдяки 

юридичним та моральним рисам значимість названих нормативно-правових актів 

виходить за межі класичного та пост-класичного періодів історії римського права. 
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та історії держави і права. Число ІІІ // За ред. проф. І. Безклубого. К., 2008.– С. 236.  
4
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Тотожні тенденції виражали у контексті шлюбно-сімейного права римські юристи 

класичного періоду
1
. Однак далеко не всі вони мали jus respondendi. Законної сили їх 

праці набрали завдяки імператорській конституції «Tanta» Юстиніана Великого
2
. 

(Окремі з них отримали імператорстку санкцію в Законі про цитування Феодосія ІІ 

426 р.)  

Однак Lex Julia de adulteriis coercendis та Lex Julia et Papia Poppaea об‟єктивно 

суперечили традиційній римській правовій доктрині, оскільки при будь-яких мотивах 

йшлося про обмеження особистих прав вільнонароджених громадян. Зміни, 

передбачені названими юридичними актами, очевидно були не під силу навіть 

преторам, нормотворчість яких виражала ідею справедливості і переважно була 

спрямована на появу нових прав осіб (наприклад, когнатів як спадкоємців своїх 

батьків). Натомість у нашому випадку мова йде про обмеження прав, що стало 

можливим в добу принципату. Це по суті був розрив з існуючою традицією, оскільки 

моральні цінності стали об‟єктом правової думки та юридичної практики. Для 

з'ясування особливостей праворегулювання суспільних відносин в добу класичного 

права необхідно визначитись щодо специфіки форм права та співвідношення їх 

юридичної сили. 

Отже, якість регулювання суспільних відносин у значній мірі залежала від 

юридичної сили відповідного акту, яка обумовлювалася специфікою форми права та 

адекватним рівнем юридичної відповідальності. Традиційно згадані нормативно-

правові акти доби Октавіана Августа у літературі йменуються як lex (закон), але 

чинності вони набули за постановою сенату. За традиційною системою форм права у 

римській юриспруденції це був senatconsultum. Його підготував юрист класичного 

періоду Юлій (дехто вважає, що це сам Юлій Октавіан Август), а доповнив – консул 

Папій Поппій. Не заперечуючи авторство названих громадян Риму, слід зауважити, що 

ініціатором появи нормативно-правового акту був princeps Октавіан Август. Звичайно, 

у сенсі практично-юридичного значення будь-яке розпорядження постійного 

неординарного магістрата, який поєднав владу проконсула, трибуна, згодом консула і 

право видавати юридичні акти
3
 (така була юридична природа імператорської влади

4
) з 

владою принцепса, першого сенатора і «першого серед громадян»
5
, мало чи не 

найвищу юридичну силу, але у формальному сенсі законом такий нормативно-

правовий акт на початку класичного періоду не вважався, оскільки закон уособлював 

волю усього римського народу і ухвалювався коміціями. Суспільне походження закону 

як волевиявлення усього народу збереглось, між іншим, до кінця існування 

Візантійської імперії
6
. У зв‟язку з тим, що imperium принсепса отримав юридичне 

обґрунтування як такий, що виражає в своїх нормативно-правових актах волю усього 

народу, лише у ІІ-му та наступних століттях, а сенат на початку принципату 

формально перебрав на себе повноваження народних зборів, то відповідні 

сенатконсульти, з позицій класичної правової доктрини, вважалися за юридичною 

силою рівними закону. Через це нормативно-правовий акт Julia et Papia Poppaea 

отримав у римській юриспруденції та науковій літературі формальне визначення Lex. 

У формально-юридичному сенсі ухвали сенату законом не могли бути, але на той час 

                                                 
1
 Хрестоматія по институціямъ граждансого римскаго и исторія гражданскаго процесса (Переводъ). – К., Изд. Б-

ки студентов-юристов при Киевскомъ Университете, 1903. – C. 55-59. 
2
 Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. І. – М.: «Статус», 2002. – C. 48-68. 

3
 Хвостов В.М. История римского права. – С. 169-171. 

4
 Виллемс И. Римское государственное право. – С. 480-483.  

5
 Хвостов В.М. История римского права. – С. 170. 

6
 Вальденберг В.Е. История византийской политической литературы в связи с историей философских течений и 

законодательства. – С. 204-208.  
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senatconsult мав найвищу юридичну силу, оскільки поєднував опосередковану волю 

народу з законною владою сенату (який у сфері законодавства неначе замінив народні 

коміції) та його першого сенатора, з додатковими повноваженнями постійного 

магістрата.  

Ідея patria potestas, стосовно влади імператора, з‟явиться на межі ІІІ та ІVст. , але 

в історико-правовій та історичній літературі юридична та історична категорія 

імператорське законодавство використовується в контексті діяльності Октавіана 

Августа. Тобто обидва різночасові елементи поєднуються у одне ціле – законодавча 

діяльність імператора Октавіана Августа. Це, на наш погляд, не тільки невірно з 

сучасних позицій, але не відображає реальну ситуацію у сфері класичного римського 

права на його початковому етапі, зокрема, не відповідає тогочасній правовій доктрині 

і співвідношенню інститутів влади. Очевидно, можна говорити про політику першого 

принцепса (з усіма його титулами) у сфері права. Тобто Августа з певними 

поправками можна вважати суб‟єктом правоутворення (матеріальним джерелом 

права), але не законодавцем. Законодавство здійснювалось не від імені імператора, а 

відповідно до волевиявлення народу, через його представників у сенаті, за ініціативою 

першого сенатора – принцепса. Не випадково відповідний акт іменується як Lex Julia 

et Papia Poppaea.  

Такий елемент законодавчої техніки та суспільної діяльності був можливий лише 

на початку принципату. Формальне обґрунтування найвищої юридичної сили 

імператорських актів відбулось на початку ІІІ ст. пізньоримським юристом Доміциєм 

Ульпіаном (170 – 228 рр)
1
. З цього часу можна говорити (у формальному сенсі з 

певними застереженнями) про імператорське законодавство. Уточнення полягають у 

тому, що конституції принцепса Ульпіан вважав за такі, що мають силу закону, 

оскільки втілюють волю народу, але до кінця принципату законом не вважалися. Втім 

принцепси частіше формалізували свої нормативно-правові приписи в імператорських 

рескриптах (вид імператорських конституцій), які через своє формально-юридичне 

призначення поступалися едиктам. Тому не випадково з часів домінанту в юридичній 

практиці використовують переважно такий вид імператорських конституції як едикт. 

Едикт вважався однією з форм права, що видавали посадові особи, які мали imperium 

– вищу публічну владу – і в силу цього володіли jus edicendi (походить від е-dicere – 

оголошувати; dicio – влада) – правом встановлювати загальні правила поведінки. 

Таким правом в республіканському Римі володіли магістрати, наприклад, з 367 р. 

до н.е. – претори. Після реформи Діоклетіана-Костянтина (к. ІІІ – поч. ІV ст.) уся вища 

влада (постійного магістрата (трибун, проконсул, цензор), першого сенатора 

(принцес), головнокомандувача збройних сил, який мав почесний військовий титул 

imperator, що визнавався підкореними народами) зосередилась в руках dominus’а. 

Його, порівняно з добою принципату, однозначно величали імператором (Октавіан 

Август, що походив з середовища республіканської аристократії, називав себе цим 

титулом у розумінні тих часів). Його (dominus’a) майже виключне jus edicendi та 

законодавчі функції опирались на ідеї, відображені у відомій сентенції Ульпіана («Що 

вирішив принцес, має силу закону, оскільки народ через володарський закон, який 

виданий про владу принцепса, переносить йому і на нього усю свою владу і 

повноваження») (Ulp., 1 inst = D. 1.4.1 pr)
2
 та в основах християнської правової 

                                                 
1
Ульпиан // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890 –1907. 

(Доміцій Ульпіан був близькою людиною сім‟ї молодого імператора Олександра Севера.(222-235 рр.) і його 

матері Маммеї, обіймав високу посаду префекта преторія. Очевидно вказані обставини, а також бажання 

зміцнити владу імператора в умовах військових заворушень відобразились на його державно-правових ідеях.) 
2
 Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Том І. – М.: «Статут», 2002 – C. 115-117. 
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доктрини. Це дає історико-юридичні підстави говорити про Візантію як країну 

імператорського законодавства, що, як підкреслювалось, в усі часи її існування 

виражало волю Бога та волю народу
1
. 

Саме перехід до системи домінату та християнізація права імперії ознаменували 

новий період у розвитку юридичних механізмів врегулювання шлюбно-сімейних 

відносин. Питання про нову якість правових інститутів шлюбу та сім‟ї в умовах їх 

християнізації є одним із головних у науковій літературі, оскільки відповіді на нього 

наближують нас до адекватного розуміння причин, підстав, форм та механізмів 

правового регулювання означеної сфери суспільних відносин. Проблему впливу 

християнства на правову політику першого імператора-християнина частково 

досліджено, однак важливе значення має вирішення наступного завдання: яким чином 

і у якій мірі християнство вплинуло на законодавчий процес і розвиток права на етапі 

antejustiniane. 

Отже, поставлене питання має більш широку палітру історичних та юридичних 

явищ, ніж тема нашої статті, однак ми змушені звернутись до відповідних джерел та 

літератури і віднайти там принаймні загальні підходи до вирішення даної проблеми. В 

сучасній історико-правовій літературі звертається увага на те, що при дослідженні 

християнізації права необхідним є комплексний аналіз християнської правової 

доктрини та виявлення конкретних змін в законодавстві досліджуваної епохи. Дійсно, 

системний, комплексний підхід до вивчення змісту правової доктрини є цілком 

необхідним, продуктивним, однак – недостатнім. Сучасний дослідник розглядає її як 

таку, що на час реформ імператора Костянтина І існувала у своїй цілісності і 

завершеності
2
. Очевидно, християнська правова доктрина, основи якої були закладені 

у Старому та Новому Заповіті, зазнавала предметних доповнень впродовж 

християнізації усіх сфер суспільного життя. Ідея ототожнення християнського 

соціального ідеалу і правової доктрини християнства, що визначена у вказаній 

публікації як «принципове положення правової ідеології християнства», не є 

безспірною, оскільки при певній спорідненості обидва поняття мають свою 

онтологічну та гносеологічну специфіку.  

 Погоджуючись з думкою автора вказаного дослідження (досить змістовного та 

оригінального) щодо комплексного аналізу християнської доктрини та законодавства 

Костянтина І, необхідно взяти до уваги і те, що перші імператори-християни у значній 

мірі все ж таки керувались юридичним досвідом доби класичного римського права і 

часто використовували для реалізації нових правових ідей юридичну техніку, 

філологічні форми (відповідний синтаксис і морфологію), літературний стиль 

класичного законодавства. Стосовно специфіки соціальної доктрини християнства, 

яку, як бачимо, іноді ототожнюють з правовою християнською доктриною, очевидно, 

необхідно взяти до уваги духовну ситуацію ІV століття, яка підтверджує, що мова 

може йти лише про початковий етап формування вказаної доктрини. Вона, як і 

християнська догматика, розвивалась у добу Вселенських соборів (ІV – VІІІ ст.). Це 

особливо стосується християнської правової доктрини, оскільки певним етапом 

систематизації канонічного права, яке у значній мірі визначало її зміст, вважаються 

рішення Трулльського («п‟ято-шостого») Вселенського собору (691-692 рр.). Отже, 

про соціальну та правову християнські доктрини, що цілком відповідали сакральним 

принципам Святого Письма, можна говорити з часів останніх Вселенських Соборів, 
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зокрема, у зв‟язку з появою богословських праць, канонічних та моральних 

нормативно-правових приписів Св. Отців Церкви, впорядкуванням текстів Старого та 

Нового Заповіту, систематизацією Правил та Постанов Апостолів, коли цінності 

християнства стали основним ферментом суспільної свідомості, ментальних 

установок та психологічно-ціннісних орієнтацій переважної більшості населення 

імперії. На думку англійського історика християнської культури Пітера Брауна, про 

такі явища можна говорити не раніше як у контексті VІІ століття
1
. Таким чином, 

соціальні християнські ідеї, що формуються з часів Ісуса Христа, та християнська 

правова доктрина, що на них ґрунтується і певним чином впливає на законодавчу 

практику – різні явища і поняття. Ідеї зразкового християнського шлюбу не тільки 

були висвітлені у працях Отців Церкви уже у ІV cт., а з величезною експресією 

пропагувались серед населення імперії
2
. Так, Св. Григорій Ниський, виступаючи 

перед жителями Каппадокії, піддавав критиці як крайнощі аскетизму, що вели до 

знищення шлюбу та сім‟ї, так і традиційне сприйняття жінки як засобу для 

сексуальних задоволень та продовження роду. Знаменитий письменник та богослов 

намагався надати сімейно-шлюбним відносинам характеру таїнства, а жінці – 

відповідної гідності. Попри несприятливі умови для поширення християнського 

ідеалу шлюбу у великих античних містах, де жінка розглядалась лише як об‟єкт 

сексуальних задоволень і засіб («втечі від смерті») продовження роду, інший відомий 

християнський мислитель – Іоан Златоуст, намагаючись подолати античні ментальні 

стереотипи про взаємини чоловіка та жінки, вважав, що «успішний розвиток 

християнської сім‟ї залежав від тісних взаємин між чоловіком і жінкою»
3
. Ідеї 

Григорія Нисського та Іоана Златоуста реалізувались лише у VІІІ ст. (доба 

іконоборців), коли склались відповідні суспільні обставини, обумовлені низкою 

економічних, соціальних, демографічно-етнічних та духовних факторів. 

Отже, реформаторська діяльність імператора Костянтина Великого в умовах 

агонального
4
, а згодом антагоністичного протистояння античної та християнської 

цивілізацій започаткувала процес християнізації права і торкнулась у першу чергу 

врегулювання шлюбно-сімейних правовідносин. У зв‟язку з цим виникає питання: чи 

християнізація права у добу Костянтина Великого була спорадичною, чи імператор 

реагував на історичні виклики планомірним законодавчим процесом та відповідною 

систематизацією права. Дійсно, юридичні джерела (імператорські конституції) та 

праці дослідників ранньовізантійського права свідчать, що певна системність у 

законодавчій реформі імператора Констянтина Великого присутня. Так, відома 

дослідниця історії візантійського права Є. Ліпшиц вказала на основні напрями 

реформування шлюбно-сімейного права в ІV-V ст. , тобто у християнські, але 

доюстиніанівські часи. Вони передбачили зміни правового статусу членів сім‟ї, 

зростання їх правоздатності та визначили тенденції до зрівняння права чоловіка та 

дружини, започаткували інститут передшлюбного дару, розвинули правовий інститут 

посагу та вдосконалили майнові відносини батьків і дітей
5
. Щоправда, дослідниця 

мала на увазі не тільки діяльність імператора Костянтина, але і його наступників. 

Натомість А. Рудоквас вказав на важливі зміни саме у часи Костянтина, зокрема, 

стосовно влади paterfamilia, звернув увагу на посилення відповідальності за 
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позашлюбну розпусту вільнонароджених та рабів, на розширення повноважень судів, 

що розглядали подібні справи.  

Імператорське законодавство ІV-V ст. охопило усі найважливіші, з позицій 

християнських цінностей, інститути права. Про це свідчить низка юридичних 

напрямів врегулювання шлюбно-сімейних відносин: корекція прав домовладики на 

користь дружини, що передбачало пропорційне посилення її юридичної 

відповідальності; врегулювання свободи розлучень та суттєві зміни в напрямку 

зрівняння у спадкових правах чоловіка та дружини; правовий статус конкубінату; 

викрадення дівчат та відповідні правові наслідки; формальне скасування 

законодавства Августа про переслідування тих, хто ухиляється від шлюбу
1
. 

Кодифіковані юристами Юстиніана (Cod., 5) імператорські конституції по суті 

складають систему шлюбно-сімейного права доби antejustiniane. Однак серед 

напрямів правової діяльності, які згадуються у вказаній літературі, ми не зустрічаємо 

(у формальному сенсі) інформації про системні заходи проти «неправильних» 

шлюбів, що розроблялися до VІІІ ст. переважно юристами Церкви (каноністами)
2
.  

Насправді Костянтин І дуже ревно поставився до «неправильних» шлюбів та 

порушення шлюбного законодавства (С. 5.5.2). Це відобразилось на рівні посилення 

юридичної відповідальності. Християнізація права спонукала імператора до 

запровадження юридичних механізмів, що забезпечували б чинність та ефективність 

шлюбного законодавства, яке повинно було відповідати тогочасній християнській 

правовій доктрині. Натомість реалізація доктринальних положень залежала від 

гносеологічно-аксіологічних та онтологічних аспектів. Для поєднання християнського 

суспільного ідеалу, відображеного в тексті Старого та Нового Заповіту, та 

юриспруденції необхідно було вирішити низку аксіологічно-гносеологічних проблем 

на рівні богословського вчення, канонічного права та законодавчих реформ 

імператорів. Процес християнізації права тривав з ІV до VІІІ ст. 
3
.  

Зміст християнізації права полягав у встановленні відповідності тих чи інших 

правових норм християнському суспільному ідеалу через християнську правову 

доктрину. Ця сакральна місія, як уже зазначалось, випала на долю римського 

імператора Костянтина І, якого за здійснені реформи назвали Великим і визнали 

рівноапостольним. Про значення християнсько-правової реформи писали не тільки 

вчені різних історичних епох, які мали у своєму розпорядженні великий історично-

історіографічний та теоретико-методологічний досвід, але й сучасники імператора-

реформатора. Так, в промові відомого реаніматора античних культів імператора 

Юліана Відступника, зафіксованій у творі талановитого художника слова Амміана 

Марцелліна, йдеться про імператора Костянтина як «прихильника новацій та 

понищувача старовинних законів і стародавніх звичаїв» (Amm. Marc., ХХІ.11)
4
. 

Натомість християнський письменник Назарій прямо говорив про те, що при 

Костянтині були встановлені нові закони з метою вдосконалення моралі, викорінення 

пороків і боротьби з формалізмом стародавнього права
5
. Для прихильників 

дохристиянських ідеалів римська правова традиція, попри відому роль преторського 

права та права народів, вважалася сакральною і традиційно «незмінною». Натомість 
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для християнських мислителів традиційний формалізм римського права, мабуть, на 

фоні поширення різних збочень, аморальних вчинків, незаконних зв‟язків, статевої 

розпусти та зловживання ради цього правом, очевидно, уявлявся «юридичним 

фарисейством». Протиріччя двох суміжних парадигм, культурних епох, стилів 

мистецтва, картин світу як правило завжди сприймається загострено і 

безкомпромісно. Тому, очевидно, надзавдання імператора Костянтина Великого 

полягало в усуненні або вдосконаленні певних правових норм, що відображали 

принципово протилежну ціннісно-правову парадигму і фактично сприяли поширенню 

аномальних та цинічних – з позицій християнської правової доктрини та ціннісної 

парадигми – явищ, дій та звичаїв. Перші нормативно-правові акти Костянтина були 

проти так званих «делаторів» (донощиків), порушників норм шлюбно-сімейного 

права та статевої свободи, а також так званого «рабського законодавства» в контексті 

«міжособистісних стосунків» вільнонароджених та рабів. Характерною рисою 

правових реформ першого імператора-християнина стало значне посилення 

юридичної відповідальності за порушення чинного законодавства. Усім відомі закони 

проти делаторів (313, 319, 335 рр. та ще один, який згадується у цьому ж нормативно-

правовому акті 313 р.)
1
 передбачали як різновид покарання смертну кару. Причому в 

окремих випадках при скоєнні найтяжчих злочинів закон передбачав той чи інший вид 

кваліфікованої смертної кари. Особливо суворою була юридична відповідальність за 

вбивство кровно спорідненого родича, за яке було передбачене покарання у вигляді 

смертної кари шляхом утоплення в шкіряному мішку разом з живими представниками 

фауни – гадюкою, мавпою, півнем і собакою, – що очевидно символізували певні 

протиприродні вчинки та аморальні якості cуб‟єктів кримінального злочину 

(С. 9.17.1).  

Значно зросла юридична відповідальність за викрадення дівчат, при чому при 

визначенні міри покарання не враховувались мотиви злочину (зґвалтування, 

одруження за згодою чи без згоди cуб‟єкта та об‟єкта злочину). Конституція 

імператора Костянтина від 320 р. також передбачала кваліфікований вид покарання 

злочинців (і викрадачів, і їхніх пособників). Кваліфікована кара у стародавній історії 

та у добу середньовіччя набувала особливо жорстких форм (Ecloga, 17. 1-53)
2
. За 

обмеження свободи і порушення волі особи едикт 320 р. передбачав заповнення 

ротової порожнини злочинця плавленим свинцем, а його пособники втрачали спадкові 

права й підлягали виселенню у несприятливі для життя регіони. Втім, головним 

елементом відповідальності при цьому була втрата соціальних зв‟язків, сім‟ї та інших 

форм соціалізації та існування індивіда. Описуючи таке становище, слід зазначити, 

що воно означало втрату правосуб‟єктності через відсутність після покарання 

відповідного статусу свободи, громадянства та сімейного статусу, що іманентно 

означало громадянську смерть, яка в умовах маргінального існування могла швидко 

привести до втрати життя.  

Значний рівень юридичної відповідальності у добу християнізації права 

передбачався за порушення статевої свободи та християнської моралі, особливо, коли 

це було пов‟язано з категоріями населення, які мали обмежену правоздатність 

(актриси, повії, звідниці, вільновідпущеники, колони, незаконнонароджені та ін.) або 

були її повністю позбавлені (раби). Наприклад, декуріон, який мав статеві зносини з 

рабинею, карався засланням на острови, а рабиня – в рудники (C. V. 5. 3). В цьому 
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випадку був наявний подвійний злочин: 1) статеві відносини поза шлюбом, тобто 

грубий прояв розпусти; 2) незаконний зв‟язок з фізичною істотою, яка після 

здійснення цього злочину втрачала навіть теоретичний шанс на manumissio. Рівень 

юридичної відповідальності вільної жінки за подібні правопорушення, тобто 

порушення норм імператорських конституцій доби християнізації римського права, 

був значно вищий, ніж чоловіків. Так, за законом Костянтина 326 р. жінка, яка 

вступила у статевий зв‟язок з чужим чи власним рабом, втрачала життя, а раб підлягав 

спаленню
1
. За один і той же злочин раб підлягав кваліфікованому, а рабиня – 

звичайному покаранню. Таким чином, у законодавстві імператора Костянтина помітна 

одна принципова закономірність. По-перше, жінки, права яких значно розширилися 

завдяки імператору Костянтину (С. 5.1.2; 5.3.15 та ін.), при вчиненні злочинів, 

пов‟язаних з порушенням як правових приписів законодавця, так і норм християнської 

моралі, несли більш сувору юридичну відповідальність, а чоловіки, перш за все ті, що 

мали сімейний статус paterfamilia, права яких зазнали певних корекцій у напрямку їх 

обмежень чи втрати, несли відповідальність якісно нижчого рівня: принаймні, вони не 

відповідали власним життям. Такий юридичний підхід передбачався не тільки в 

контексті вищеназваних тенденцій, але й випливав з відомих максим Святого письма 

та загальних положень християнської правової доктрини. По-друге, раби, які вперше 

за усю історію імперії стали об‟єктами прояву до них незначних елементів 

гуманістичної нормативно-правової політики, несли, можна сказати, пропорційно 

змінам їх соціального становища і зростання форм manumissio юридичну 

відповідальність за порушення християнської моралі та класової етики значно вищого 

рівня, ніж особи, що відрізнялись від них за статусом свободи. По-третє, якщо 

юридична відповідальність чоловіків різного статусу свободи мала протилежні 

вектори зростання, то рабиня та вільна жінка, відповідно до існуючої правової 

доктрини, фактично несли рівну юридичну відповідальність. Питання щодо 

юридичної відповідальності рабині в посткласичний (римський) чи 

ранньовізантійський період (ІV-V ст.) є складним і вимагає спеціального дослідження. 

Тут ми лише можемо зауважити, що раби завжди мали єдиний обов‟язок: здійснювати 

спрямовану на них волю свого власника, але не мали жодних прав. За небезпечні для 

власників чи інших вільних осіб наслідки вони не несли кримінальної 

відповідальності, а звичайно без жодних юридичних процедур знищувались за волею 

рабовласника. В добу християнізації права ситуація зазнала певних змін
2
. Окрім того, 

унікальність Візантії полягала у тому, що особа притягувалась до юридичної 

відповідальності як за системою імператорського законодавства, так і за нормами 

канонічного права. Поява перших елементів правоздатності раба, очевидно, дає 

підстави використовувати до даної соціальної категорії поняття юридичної 

відповідальності. Причому законодавець передбачив, що рух до формування 

обмеженої правоздатності раба повинен корелюватись із зростанням юридичної 

відповідальності. 

Імператор Костянтин Великий, попри значне поширення християнства у 

середовищі різних соціальних прошарків ранньої Візантії, очевидно, усвідомлював 

об‟єктивні труднощі, які полягали (говорячи сучасною мовою) у складності адаптації 

античного суспільства з відповідними ментальними стереотипами, світоглядними та 

ціннісними орієнтаціями, до нових суспільних умов
3
. У зв‟язку з цим перш за все 
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йшлося про необхідність врегулювання шлюбно-сімейної сфери суспільного буття 

відповідно до максим та вимог Святого Письма та християнського вчення, і позбутися 

аморальних явищ у сфері порушення статевої свободи, яка могла бути реалізована 

різностатевими суб‟єктами відповідно до християнської правової доктрини та 

ціннісної парадигми лише у так званому matronimum’i – законному шлюбі. 

Серед низки правових актів, виданих імператором Костянтином, що збереглись у 

Кодексі Феодосія та Кодексі Юстиніана, більша частина присвячена врегулюванню 

нагальних шлюбно-сімейних відносин. Через бажання першого християнського 

імператора щонайшвидше досягти християнського ідеалу щодо врегулювання 

шлюбних відносинах значно зросла юридична відповідальність за порушення норм 

приватного та публічного права. Це пояснюється тим, що йдеться про суспільні 

відносини осіб, які регулювались не тільки нормативно-правовими актами, але й 

моральними приписами християнської Церкви. Грубе порушення норм християнської 

моралі розцінювалось як суспільне зло, виклик ідеї Всевишнього, порушення 

боговстановленого ладу, знищення у людині ознак її сакрального походження. 
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Розділ IV 

ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Наталія Кузнєцова 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

 

Однією з найбільш специфічних особливостей, яка визначає право в сукупності 

соціальних норм, формує «образ права», безумовно, є забезпеченість норми права 

засобами державного примусу. 

Право неодмінно пов‟язане з примусом тому, що саме поняття обов‟язкової 

норми передбачає можливість її порушення; без правопорушення право в цілому не 

мало би сенсу і мети. Державний примус, включаючи найгостріші його форми, є 

необхідним супутником всякого права, однак не вичерпує його змісту
1
. 

Правове регулювання будь-яких суспільних відносин, пов‟язане із процесом 

трансформації правових приписів в площину фактичних суспільних відносин, 

передбачає, що кожне суб‟єктивне право в разі його порушення гарантовано 

забезпечується можливістю його примусового відновлення або захисту. 

Особливості регулювання відносин нормами цивільного права обумовлені 

специфікою як самої сфери, тобто предмету правового регулювання, так і 

характерними рисами методу цивільно-правового регулювання. 

Предмет цивільно-правового регулювання включає в себе переважну більшість 

відносин, які опосередковують нормальну (безконфліктну) діяльність учасників: 

володіння, користування, розпорядження майном, реалізація інтелектуальних 

здібностей в процесі творчої діяльності, укладення численних договорів (як 

передбачених, так і не передбачених законом, але таких, що не суперечать йому), 

реалізація фізичними особами особистих немайнових прав тощо.  

Як правило, такі відносини реалізуються їх учасниками добровільно, без 

застосування додаткових засобів примусового характеру. Цим передусім пояснюється, 

що в нормативному масиві цивільного права диспозитивні правові норми мають 

найбільшу питому вагу, а сама диспозитивність набуває характер визначальної риси 

методу правового регулювання. Цей висновок є загальновизнаним у цивілістичній 

доктрині
2
. 

Для примусових засобів, які застосовуються з метою реалізації цивільних прав і 

обов‟язків, визначальним є чітко виражена правозахисна спрямованість
3
. Хоча 

цивільно-правові, як і будь-які інші примусові заходи спрямовані на особу, яка 

порушує суб‟єктивні права і законні інтереси інших осіб. Вони не набувають ознак 

особистої кари для правопорушника, як це має місце в кримінальному, а подекуди і в 

адміністративному праві.  

Особливість методу цивільно-правового регулювання відповідних суспільних 

відносин полягає в тому, що в разі порушення суб‟єктивних прав норми цивільного 

права спрямовують свій регуляторний механізм на поновлення порушених 

суб‟єктивних прав. Відтак заходи примусу з врахуванням особливостей предмету 

                                                 
1
 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2008. – С.72. 

2
 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 2006. – С. 149. 

3
 Там само, – С. 154. 
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цивільно-правового регулювання орієнтовані не на особу правопорушника, а на його 

майно, оскільки основна мета їх застосування пов‟язана із відновленням порушеної 

майнової сфери потерпілої особи. 

В працях видатних цивілістів С.М. Братуся, О.С. Іоффе, В.Ф. Яковлєва, Ю.Г. 

Басіна неодноразово зазначалося, що заходи примусу в цивільному праві за своїм 

призначенням є способами захисту порушених суб‟єктивних прав. Це призначення 

заходів примусу в цивільному праві, яке визначається предметом, функцією, 

принципами, методом цивільного права, в свою чергу також відбивається в правовій 

природі, видах і підставах застосування заходів примусу в цивільному праві. 

Так, С.М. Братусь розглядав цивільно-правову відповідальність як стан 

примусової реалізації цивільно-правових санкцій, практично ототожнюючи заходи 

примусу в цивільному праві з мірами відповідальності
1
. 

В.Ф. Яковлєв хоча і не погоджувався в цілому з тим, що за своєю природою 

примусові заходи практично вичерпуються мірами відповідальності, однак 

підкреслював, що як і С.М. Братусь
2
 вважає, що примусові заходи в цивільному праві 

використовуються для захисту суб‟єктивних цивільних прав. По суті всі вони є 

заходами на користь потерпілої особи
3
. 

Як бачимо, відповідальність за порушення цивільних прав, хоча і не вичерпує 

собою заходів примусу, але посідає в їх системі визначальне місце, виконує функцію 

способу захисту порушених прав і відіграє істотну роль в процесі правового 

регулювання цивільно-правових відносин в цілому. 

Попри це місце інституту цивільно-правової відповідальності в механізмі 

правового регулювання цивільно-правових відносин, як і співвідношення із 

інститутом захисту цивільних прав до сьогодні в цивілістичній науці є недостатньо 

дослідженим. 

Не зупиняючись на детальному аналізі загальнотеоретичних підходів до 

формулювання самого поняття механізму правового регулювання, зазначимо, що 

підтримуємо положення про те, що його складає сукупність юридичних засобів, за 

допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини
4
. 

Питання про складові цього механізму як на загально-теоретичному, так і на 

галузевих (зокрема, цивільно-правовому) рівнях є дискусійним. Водночас більшість 

дослідників беззаперечно визнають елементами механізму правового регулювання 

правові норми, правовідносини та акти застосування права
5
. Деякі автори в якості 

самостійного елемента називають також юридичні факти
6
. 

Для з‟ясування місця інституту цивільно-правової відповідальності в правовому 

регулюванні відповідних суспільних відносин дуже важливим є аналіз особливостей 

механізму правового регулювання не тільки як сукупності окремих автономних 

правових засобів, але дослідження їх функціонування на різних стадіях правового 

регулювання. 

На першій стадії здійснюється регламентація суспільних відносин шляхом 

встановлення загальнообов‟язкових правил поведінки, що об‟єктивуються у 

відповідних правових нормах. Вже на цьому етапі правового впорядкування на 

                                                 
1
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. – С. 5. 

2
 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. – С. 99-100. 

3
 Яковлев В.Ф. Принуждение в гражданском праве.//в кн. Проблемы современного гражданского права. М., 

2000, – С. 215-216. 
4
 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. – С.30. 

5
 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности Санкт-Петербург, 2007. – 

С. 571. Також: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – С. 186. 
6
 Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре. Санкт-Петербург, 2001, – С. 101, 105. 
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нормативному рівні визначаються також і правові наслідки можливого порушення цих 

правових стандартів.  

Таким чином, можна констатувати, що вже на першій стадії правового 

регулювання нормуються і основні засади цивільно-правової відповідальності. На 

загально-теоретичному рівні цей процес можна простежити в самій конструкції 

правової норми: а) гіпотеза; б) диспозиція; в) санкція. Саме через санкцію правової 

норми ми можемо виявити нормативну основу юридичної відповідальності, в тому 

числі і цивільно-правової. 

Норма права, що передбачає юридичну відповідальність, встановлює як 

дозвільний, так і заборонювальний варіант поведінки, а також наслідки, які можуть 

тягнути за собою соціально корисний або суспільно небезпечний варіанти поведінки. 

Встановлення в правовій нормі моделі відповідального ставлення є початковою 

ланкою в механізмі правового регулювання. Правова норма, що передбачає юридичну 

відповідальність, є зразком, конструкцією правомірної поведінки фізичних осіб та 

діяльності державних органів, посадових осіб та держави. Норма права – це основа як 

юридичної відповідальності, так і механізму правового регулювання
1
. 

Як і в цілому цивільно-правові норми мають свої особливості, які 

обумовлюються, про що вже зазначалося, специфікою предмету і методу цивільно-

правового регулювання, функцій цивільного права тощо, так і норми, що 

регламентують цивільно-правову відповідальність істотно відрізняються від інших 

правових норм, якими передбачені міри кримінальної, адміністративної, фінансово-

правової відповідальності. 

Оскільки провідною для цивільного права виступає регулятивна функція і в 

цілому об‟єктом цивільно-правового регулювання є правомірна діяльність, норми 

цивільного права за своїм характером є диспозитивними. Ця особливість 

кореспондується із іншими характеристиками методу цивільно-правового 

регулювання, перш за все правовим положенням суб‟єктів відносин: юридичною 

рівністю, майновою та організаційною автономією, формуванням правових зв‟язків 

шляхом ініціативного, вільного волевиявлення. 

Таким чином, в процесі визначення стандартів правомірної поведінки пріоритет 

залишається за волевиявленням учасників, а законодавець перебирає на себе цю 

функцію тільки за умов, коли має місце нормативно визначений імператив або 

учасники (суб‟єкти) правовідносин не реалізували надану їм можливість самостійно 

передбачити правила їх взаємної поведінки. 

Це певною мірою відбивається і на встановленні мір цивільно-правової 

відповідальності. 

Ретроспективний аналіз цивільного законодавства радянської доби дає підстави 

для висновку про надмірне законодавче регулювання примусових заходів, зокрема 

цивільно-правової відповідальності, особливо в сфері господарської діяльності. В 

юридичній літературі того періоду відзначалося, що в чинному законодавстві чітко 

простежується тенденція по всіх основних видах договорів «розписати» 

відповідальність за всі можливі порушення. Наприклад, Положення про поставки 

продукції виробничо-технічного призначення 1981 р. передбачало стягнення 

штрафних санкцій у 45 випадках різних порушень; Правила про договори підряду 

1969 р. встановлювали 26 різних видів штрафних санкцій тощо. Така ситуація не 

                                                 
1
 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. – С. 574-575. 
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сприяла, не зважаючи на формальне збільшення кількості штрафних санкцій, 

підвищенню їх ефективності. 

Вже тоді в літературі підкреслювалося, що договірні санкції мають перевагу 

перед нормативними, оскільки дозволяють сторонам вже на стадії укладання договору 

максимально враховувати специфіку існуючих між ними стосунків, встановлювати 

розмір відповідальності в залежності від характеру порушень та їх впливу на 

результати роботи підприємства
1
. 

Реанімація приватно-правовових засад у цивільному праві на сучасному етапі 

обумовила відновлення і принципу свободи договору, невід‟ємною складовою якого є 

можливість встановлювати сторонами у договорі не тільки основні права та обов‟язки 

і умови їх реалізації, але й передбачати підстави і обсяг цивільно-правової 

відповідальності за їх порушення. 

Новий ЦК України також закріпив принцип повного відшкодування збитків як 

основну форму цивільно-правової відповідальності (ст. 22 ЦКУ), встановив як один із 

способів захисту цивільних прав відшкодування моральної (немайнової) шкоди (ст. 23 

ЦКУ). Правові наслідки порушення зобов‟язання та відповідальність за порушення 

зобов‟язання регулюються нормами, що містяться у гл. 51 ЦК України (ст. ст. 610-

625). Зобов‟язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, передбачені гл. 82 

ЦКУ (ст. ст. 1166-1211). 

Наведене свідчить, що в сучасному цивільному законодавстві України 

реалізований в якості загального підходу принцип оптимального співвідношення 

нормативної і договірної регламентації мір цивільно-правової відповідальності за 

порушення суб‟єктивних цивільних прав. 

Водночас механізм правового регулювання суспільних відносин в цілому (і 

цивільно-правові відносини не є серед них винятком) передбачає, що норми права є 

основою для формування правових зв‟язків і відносин. 

Виникнення, зміна або припинення правовідносин – це друга стадія правового 

регулювання. Цивільні правовідносини і юридичні факти на цій стадії займають 

важливе місце в механізмі правового регулювання. І на цьому етапі можна без 

додаткових зусиль побачити істотні відмінності, характерні саме для цивільно-

правової сфери. Насамперед, система юридичних фактів характеризується тим, що 

визначені в законодавстві життєві обставини, які обумовлюють рух (виникнення, 

зміну, припинення) правовідносин не мають характеру «закритого переліку». У 

відповідності із ст. 11 ЦКУ цивільні права та обов‟язки виникають із дій осіб, що 

передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені 

цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов‟язки. Крім того, як 

підкреслювалося, більшість юридичних фактів цивільного права лежить в площині 

правомірної діяльності (правочини, в тому числі договори, створення об‟єктів 

інтелектуальної власності, а також нових матеріальних об‟єктів та ін.). Хоча серед 

цивільних правовідносин найбільшу питому вагу мають регулятивні, в 

загальнотеоретичній і цивілістичній доктрині переважною є точка зору, що заходи 

(міри) відповідальності реалізуються в межах охоронювального правовідношення
2
. 

Виходячи з цього, в разі порушення регулятивного правовідношення, змістом 

якого є позитивні суб‟єктивні права та обов‟язки, воно трансформується в 

                                                 
1
 Повышение гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. Киев, 

1988. – С. 78. 
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охоронювальне правовідношення, в межах якого має здійснюватися відновлення або 

захист порушених прав шляхом застосування мір цивільно-правової відповідальності. 

Таким чином, на третій стадії правового регулювання здійснюється реалізація 

суб‟єктивних прав та обов‟язків і основним елементом механізму правового 

регулювання на цьому етапі виступають акти реалізації суб‟єктивних прав та 

обов‟язків. На цій стадії має досягатися очікуваний правовий результат – фактична 

поведінка суб‟єктів, яка відповідає моделі, встановленій нормою права.  

Однак право, як система загальнообов‟язкових правил поведінки, розраховане не 

тільки на свідоме сприйняття і безумовне виконання суб‟єктами його нормативних 

приписів. В разі, коли учасниками суспільних відносин допускається відхилення від 

цих приписів або їх порушення, починає діяти цивільно-правова відповідальність як 

певна підсистема в структурі механізму правового регулювання. 

Досліджуючи дію цієї підсистеми, А.О. Собчак виділив у її складі сім основних 

елементів: 1) міри відповідальності; 2) правопорушення як підстава виникнення 

охоронювального правовідношення і застосування мір відповідальності; 

3) охоронювальне правовідношення; 4) застосування мір відповідальності, що 

виражається в індивідуальних приписах юрисдикційних та інших компетентних 

органів; 5) процесуальне правовідношення, в рамках якого здійснюється процес 

притягнення до відповідальності і покладення її на правопорушника; 6) реальне 

претерпівання порушником мір відповідальності, тобто проявлення в його майновій, 

особистій або службовій сфері негативних наслідків притягнення до відповідальності; 

7) принципи і функції відповідальності, що пов‟язують названі елементи її механізму 

в цілісну динамічну систему, в «працюючий» механізм. 

Ці елементи, на думку автора, утворюють три відносно самостійні стадії в 

механізмі відповідальності: 1) механізм формування санкцій, в яких втілюються міри 

відповідальності – законодавчий рівень відповідальності; 2) механізм реалізації 

(застосування) мір відповідальності – правозастосовуючий рівень відповідальності; 

3) механізм реального впливу відповідальності на поведінку правопорушника, тобто 

переведення санкцій в реальну поведінку учасників відповідних правовідносин, якої 

очікує від них законодавець – функціональний рівень відповідальності, на якому 

проявляється її соціальна ефективність
1
. 

Дослідження місця мір цивільно-правової відповідальності в механізмі 

правового регулювання цивільно-правових відносин підтверджує їх присутність 

принаймні на стадії регламентації цивільно-правових відносин, а також на стадії 

реалізації суб‟єктивних цивільних прав та обов‟язків, що дає підставу для загального 

висновку, що підвищення ефективності застосування інституту цивільно-правової 

відповідальності знаходиться як в площині законотворення, так і в процесі 

правозастосування. 

Якщо формування правового масиву, в тому числі і його сегменту, присвяченого 

встановленню мір (заходів) відповідальності, знаходиться в полі зору науковців, то 

процес реалізації суб‟єктивних прав та обов‟язків з точки зору ефективності заходів 

цивільно-правової відповідальності, які застосовуються в разі їх порушення, є 

практично недослідженим в нашій цивілістичній літературі. 

З наведеного огляду важливим є виявлення «вузьких» місць в механізмі дії 

відповідальності саме на правозастосовчому та функціональному рівнях. 
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В цивілістичній доктрині не сформувалася єдина позиція з приводу визначення 

моменту виникнення охоронювального правовідношення, в межах якого реалізуються 

міри (заходи) цивільно-правової відповідальності. 

Більшість авторів схиляється до того, що правовідносини юридичної 

відповідальності виникають з моменту вчинення правопорушення. Однак 

охоронювальні правовідносини характеризуються певною динамікою і проходять 

відповідні стадії розвитку, що дозволяє говорити в цілому про динаміку 

правовідношення цивільно-правової відповідальності
1
. 

На нашу думку, наведений вище механізм дії цивільно-правової 

відповідальності, що органічно поєднує елементи як матеріально-правового, так і 

процесуального характеру і в своєму розвитку охоплює всі три рівня її існування 

(законодавчий, правозастосовчий і функціональний) дають можливість із належним 

ступенем повноти з‟ясувати як самий характер впливу інституту відповідальності на 

формування належної поведінки суб‟єктів цивільно-правових відносин, так і його 

можливості по відновленню та захисту порушених цивільних прав. 

Ця проблема тісно пов‟язана із розумінням і тлумаченням самого феномену 

цивільно-правової відповідальності в цивілістичній доктрині, яке проявилося в двох 

основних концептуальних підходах до її вирішення. 

Розглядаючи цивільно-правову відповідальність в межах охороню вального 

правовідношення, переважна більшість цивілістів пов‟язує застосування відповідних 

примусових заходів, передбачених на нормативному рівні, саме із вчиненням 

правопорушення (як в договірній, так і в позадоговірній сферах). 

Вчення про склад цивільного правопорушення як необхідну і достатню підставу 

цивільно-правової відповідальності, сформульоване і обґрунтоване Г.К. Матвєєвим ще 

в 60-ті роки минулого століття
2
, впродовж практично сорока років не піддавалося 

сумніву і дискусії цивілістів точилися в основному з приводу виявлення і аналізу тих 

чи інших елементів складу. Так, Ю.Х. Калмиков цілком справедливо зауважував, що в 

юридичній літературі не піддається сумніву той факт, що визначення чітких кордонів 

порівняльного поняття складу цивільного правопорушення має велике практичне і 

теоретичне значення. Спірними залишаються питання про самий склад, про елементи, 

які слід включати до складу або залишати за його межами, про зміст таких категорій, 

як протиправність, причинний зв‟язок, вина
3
. 

Концепція правопорушення як підстави відповідальності в 70–80 роки минулого 

століття була сприйнята і загальною теорією права. І.С. Самощенко в роботі «Понятие 

правонарушения по советскому законодательству» провів детальний аналіз категорії 

правопорушення і дійшов висновку про те, що хоча конкретні злочини, цивільно-

правові, адміністративні чи інші провини відрізняються один від одного змістом дій, з 

яких вони складаються, характером суспільних зв‟язків, в сфері яких вони мають 

місце і які зачіпають, ступенем суспільної шкідливості і та ін., тим не менше всім 

злочинам, цивільно-правовим порушенням, адміністративним провинам тощо 

властиві загальні риси, з одного боку, їх зближує єдність внутрішньої, соціальної 
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сутності, з іншого – всі вони мають зовнішні (описові) ознаки, що характеризують їх в 

цілому як особливе явище – правопорушення
1
. 

Сукупність цих ознак об‟єктивного і суб‟єктивного порядку розглядається як 

склад правопорушення, який і виступає в якості підстави відповідальності.  

Однак в літературі зустрічається й інше трактування підстав відповідальності, 

зокрема цивільно правової. Не згадуючи категорію складу правопорушення, деякі 

автори називають підставами відповідальності (або її умовами) протиправну 

поведінку, заподіяну шкоду, причинний зв‟язок між ними і вину правопорушника. 

Однак це є нічим іншим, як деталізацією однієї і в принципі єдиної підстави, яким є 

правопорушення (цивільне, дисциплінарне тощо)
2
. 

Водночас робилися спроби іншого тлумачення самого складу правопорушення. 

Так, С.С. Алєксєєв намагався обґрунтувати положення про те, що склад цивільного 

правопорушення являє собою сукупність трьох елементів: об‟єкта, суб‟єкта та 

об‟єктивної сторони. При цьому вина правопорушника виводилася за межі складу. 

Особливість цивільно-правового регулювання відносин, пов‟язаних із майновими 

правопорушеннями показують, на думку С.С. Алєксєєва, що більш правильним, 

логічним було б піти іншим шляхом і, відмовившись від аналогії з кримінальним 

правом, віднести вину не до складу правопорушення, а, розглядаючи її в негативному 

аспекті, як невинність – до підстав звільнення від відповідальності
3
. 

Однак слід зазначити, що ця конструкція не була сприйнята цивілістичним 

загалом. Що ж стосується виключення вини із складу цивільного правопорушення, то 

й сам С.С. Алєксєєв в своїх подальших дослідженням не так послідовно відстоював 

цю позицію
4
. 

Аналізуючи наведену точку зору, не можна не помітити спробу подивитися на 

правопорушення з огляду загальних підходів, що застосовуються при дослідженні 

структури правовідношення, і певною мірою невиправдано зблизити ці категорії. 

Вчення про склад цивільного правопорушення як підставу цивільно-правової 

відповідальності набуло практично хрестоматійного характеру і увійшло у всі 

підручники цивільного права. 

Однак у фундаментальному дослідженні, присвяченому проблемам договірного 

права, В.В. Вітрянський піддав це вчення не тільки сумніву, але й жорстокій критиці, 

зазначивши, що його автори і прибічники привносять в цивілістику не притаманні, 

чужі їй вчення. 

На думку В.В. Вітрянського, підставою цивільно-правової відповідальності 

(однією-єдиною і загальною) є порушення суб‟єктивних цивільних прав як майнових, 

так і особистих немайнових, оскільки цивільно-правова відповідальність являє собою 

відповідальність одного учасника майнового обороту перед іншим, відповідальність 

порушника перед потерпілим, її загальною метою є відновлення порушеного права на 

підставі принципу відповідності розміру відповідальності розміру заподіяної шкоди 

або збитків.  

При застосуванні цивільно-правової відповідальності не мають ніякого 

правового значення «шкідливі наслідки» з точки зору негативного впливу допущеного 

порушення цивільних прав на суспільні інтереси (між іншим, як і самі суспільні 

інтереси), «об‟єктивна» і «суб‟єктивна» сторони цивільного правопорушення. 
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Таким чином, порушення права суб‟єкта цивільних правовідносин тягне 

необхідність відновлення порушеного права, в тому числі і шляхом застосування 

цивільно-правової відповідальності. Звідси підставою такої відповідальності є саме 

порушення суб‟єктивного цивільного права. 

Стосовно окремих видів порушених суб‟єктивних цивільних прав, а також 

суб‟єктів, які вчинили це порушення, законодавець сформулював обов‟язкові загальні 

вимоги, дотримання яких необхідно для застосування цивільно-правової 

відповідальності. Ці встановлені законом вимоги є умовами цивільно-правової 

відповідальності. До їх числа належать: протиправність порушення суб‟єктивних 

цивільних прав; наявність збитків (шкоди), причинного зв‟язку між порушенням 

суб‟єктивних цивільних прав і збитками (шкодою), вина порушника
1
. 

Ця позиція потребує виваженого й ґрунтовного аналізу, який може і, мабуть, 

повинен стати предметом окремого дослідження. 

Якщо відкинути категорично-емоційний тон, в якому викладене абсолютне 

несприйняття вчення про склад цивільного правопорушення як підставу цивільно-

правової відповідальності, й дати загальну оцінку запропонованої цьому вченню 

альтернативу, то можна встановити, що В.В. Вітрянський намагається відділити умови 

цивільно-правової відповідальності, під якими він розуміє загальні вимоги, 

дотримання яких необхідно для застосування цивільно-правової відповідальності, від 

підстави відповідальності (однієї-єдиної й загальної). Такою підставою він вбачає 

порушення суб‟єктивних цивільних прав (як майнових, так і особистих). 

Але чи докорінно відрізняється це бачення підстав і умов відповідальності від 

складу цивільного правопорушення та його елементів: протиправної поведінки, 

заподіяної шкоди, причинного зв‟язку між ними та вини порушника? Навряд чи 

можна дати стверджувальну відповідь на це запитання.  

Принагідно зазначимо, що така гостра критика допоки не змінила загальної 

оцінки вчення про склад правопорушення, яке практично у всіх підручниках як і 

раніше займає чільне місце
2
. 

В умовах розбудови правової держави й формування громадянського суспільства 

якісно змінюється не тільки роль права як важливого регулятора суспільних відносин, 

певного соціального феномена, але й самий зміст, наповнення основних правових 

категорій і юридичних засобів. Безумовно, це стосується й інституту відповідальності. 

Ще за радянських часів в цивілістичній доктрині була сформульована концепція 

проспективної (позитивної) відповідальності. 

На відміну від ретроспективної відповідальності (тобто відповідальності за 

скоєне цивільне правопорушення) під позитивною відповідальністю розуміється 

обов‟язок дотримуватися приписів, вимог правових норм (обов‟язок діяти 

правомірно, вимога дотримуватися правових норм)
3
. 

В цивільному праві цю позицію підтримує В.А. Тархов, який вважає, що 

«юридична відповідальність – це врегульований правом обов‟язок дати звіт у своїх 

діях... Вимога звіту – основна ознака й сутність відповідальності, а чи наступає за 

звітом осуд і кара – це вже інше питання»
4
. 

                                                 
1
 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. – С. 569-570. 

2
 Гражданское право. В 4-х томах. Отв. редактор – д.ю.н., проф. Е.А. Суханов. Том 1. Общая часть. М., 2006. – 

С. 597-598. 
3
 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. – С. 133. 

4
 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. – С. 4,11. Див. також: Тархов 

В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 1996. – С. 64– 81. 
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Якщо ширше подивитися на концепцію позитивної відповідальності саме з 

огляду правових і моральних засад формування й функціонування громадянського 

суспільства, центральне місце в якому посідає людина – власник, творець, 

особистість; суспільства, яке основною метою визначає гарантії реалізації й захисту 

основних прав громадян, то можна погодитися, що цей підхід вже не викликає такого 

несприйняття, яке мало місце в період тоталітарної радянської доби.  

Таке розуміння позитивної (проспективної відповідальності) тісно пов‟язане з 

виконанням цивільно-правовою відповідальністю її попереджувально-виховної 

функції. Якщо говорити про засоби правового впливу, основною складовою якого є 

механізм правового регулювання, то, безумовно, слід включити в цей процес у якості 

важливих чинників правового впливу правосвідомість, правову культуру, правове 

виховання. Усі ці юридичні інструменти і категорії знаходяться у органічному зв‟язку 

й іманентно обумовлюють більш широке розуміння поняття юридичної (в тому числі 

цивільно-правової) відповідальності, поєднання її позитивного та ретроспективного 

аспектів, яке може забезпечити і недопущення або попередження цивільних 

правопорушень, а в разі їх вчинення, відновлення і захист порушених цивільних прав. 

В такому контексті інститут відповідальності набуває більш повного формату і 

дозволяє реалізувати всі його функції. 

Новий ЦК України виділив захист цивільних прав та інтересів як самостійний 

інститут загальної частини цивільного права, присвятивши йому гл. 3. Особливе місце 

посідають у цій главі способи цивільних прав, під якими розуміють передбачені 

законом засоби, за допомогою яких може бути досягнуто попередження або усунення 

порушення права, його відновлення та (або) компенсація втрат, викликаних 

порушенням права
1
. 

Аналіз наведеного визначення поняття способів захисту, а також їх переліку, 

передбаченому в ст. 16 ЦКУ, дає підстави для висновку про те, що існує певне 

співвідношення між мірами (заходами) відповідальності й способами захисту 

цивільних прав. 

По-перше, і міри відповідальності, і способи захисту слід розглядати як певні 

правові засоби, юридичні інструменти впливу на відповідні суспільні відносини. 

По-друге, і міри відповідальності, і способи захисту спрямовані на локалізацію 

наслідків порушення прав. 

Однак, якщо загальною рисою обох цих правових засобів є чітко виражена 

правозахисна мета, способи захисту за своїм обсягом є більш широким поняттям, 

оскільки вони передбачають не тільки відновлення порушеного права або 

компенсацію втрат від цього, але й попередження, пресікання та усунення порушення 

цивільного права. 

По-третє, з огляду на попередній висновок перелік способів захисту цивільних 

прав є ширшим за передбачені законом заходи відповідальності. Більш того, останні є 

невід‟ємною складовою цих способів. 

Крім того, інститут цивільно-правової відповідальності містить правові норми, 

що встановлюють матеріально-правові наслідки порушення права. Захист цивільних 

прав, маючи на увазі необхідність як попередження, так і відновлення права в разі 

його порушення передбачає не тільки диференційовані способи захисту, але й різні 

форми захисту (судом, нотаріусом, органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, самозахист). Разом з тим, характеризуючи категорію цивільно-

правової відповідальності, ми не можемо обмежитися тільки констатацією і аналізом 
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тільки однієї її форми (відшкодування збитків та інші способи відшкодування 

матеріальної шкоди, відшкодування моральної шкоди). 

Проблеми цивільно-правової відповідальності включають у себе і визначення 

розміру відповідальності, і підстави притягнення й звільнення до цивільно-правової 

відповідальності, врахування вини потерпілого (боржника) тощо. 

З наведеного можна зробити висновок про самостійність цих інститутів, 

незважаючи на наявність у них спільних рис. 

Цивільно-правова відповідальність належить до тих правових явищ, які завжди 

«притягували» увагу дослідників. За влучною оцінкою видатного цивіліста О.О. 

Красавчикова, незважаючи на це проблема відповідальності не втратила своєї 

привабливості, а головне – практичної й теоретичної актуальності. Може в силу такої 

«надмірної» уваги вона нагадує дитину, у якої сім няньок. В теорії цивільно-правової 

відповідальності практично немає кардинального питання, із приводу якого думки 

дослідників звелися до одного логічного знаменника
1
. 

Навряд чи можна назвати це випадковим, оскільки саме через механізм дії 

цивільно-правової відповідальності визначається в кінцевому рахунку ефективність 

правового регулювання, перевіряється дієвість і «міцність» права в цілому. 

                                                 
1
 Красавчиков О.А. Ответственность меры защиты и санкции в советском гражданском праве// В кн. Категории 

науки гражданского права. Избранные труды в двух томах. Том второй. М., 2005. – С. 255-256. 
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Ілона Канзафарова 

 

МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Правовідносини цивільно-правової відповідальності, як і будь-які інші 

правовідносини, виникають у певний момент, існують, а потім припиняються. Однак 

щодо моменту їх виникнення в юридичній літературі відсутня єдина точка зору.  

У більшості випадків фахівці дискутують з приводу моменту виникнення 

юридичної відповідальності як такої. Одні вважають, що вона виникає в момент 

скоєння правопорушення. Інші стверджують, що вона виникає лише в момент 

притягнення особи до відповідальності. Треті наполягають на тому, що вона виникає 

лише в момент винесення рішення (вироку), який визнає факт правопорушення, 

скоєного певною особою
1
. 

Так, наприклад, С.С. Алексєєв вважає, що юридична відповідальність є правовим 

явищем (наслідком), який існує та реалізується в рамках особливого охоронного 

правового відношення, але правова відповідальність виникає лише на певній стадії 

розвитку цього відношення
2
. 

В цілому поділяючи позицію С.С. Алексєєва, О. Юриста стверджує, що єдиним 

фактором, який забезпечує трансформацію початкового правового зв‟язку, котрий 

виникає з моменту вчинення правопорушення, у «повноцінні» правоохоронні 

відносини, є початок здійснення суб‟єктами (юрисдикційним органом і 

правопорушником) дій, спрямованих на реалізацію їх суб‟єктивних прав та 

юридичних обов‟язків. Саме ці дії учасників правоохоронних відносин переводять 

останні зі сфери можливого до сфери дійсності, об‟єктивної реальності. Лише з цього 

моменту дістають конкретизацію суб‟єкти правоохоронних відносин, їх права та 

обов‟язки, з‟являються об‟єкти цих відносин
3
. 

Не погоджуючись з вище викладеним, Б.Т. Базилєв наводить наступний приклад. 

Припустимо скоєно злочин. Даний юридичний факт є підставою виникнення 

особливого специфічного зв‟язку між державою та особою, яка скоїла злочин. Цей 

зв‟язок виникає з моменту скоєння злочину, тобто саме з цього моменту у держави 

виникає право застосувати до злочинця визначену санкцією відповідної норми міру 

покарання. Одночасно суб‟єкт, який скоїв злочин, стає особою, яка зобов‟язана 

зазнати покарання того виду і в тих межах, які встановлені санкцією. Взаємний 

зв‟язок права держави покарати злочинця з юридичним обов‟язком останнього 

зазнати покарання є нічим іншим, як відношенням кримінальної відповідальності. 

При цьому не має значення та обставина, що злочинець може переховуватись від 

органів правосуддя або навіть якийсь час може бути взагалі невідомим компетентним 

органам держави. Оскільки даний суб‟єкт об‟єктивно існує, то протягом строку 

давності кримінального переслідування зберігається його зв‟язок з державою. 

Притягнення до кримінальної відповідальності і призначення покарання можливе 

саме в силу кримінальної відповідальності, яка виникла. Ніякі процесуальні факти-дії 

не породжують кримінальної відповідальності. Наприклад, вирок суду, як 

правозастосовний (правоохоронний) акт лише констатує факт скоєння злочину даною 

особою, тобто підтверджує факт виникнення з моменту скоєння злочину кримінальної 

                                                 
1
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 3-120. 

2
 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М., 1981. – С. 277. 
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 Юриста О. Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. – ғ 2. – С.31-34. 



 

 209 

відповідальності як специфічного охоронного зв‟язку між злочинцем і державою. 

Таким чином, необхідно розрізняти момент виникнення кримінальної 

відповідальності та момент, з якого вона починає здійснюватись
1
. 

Б.Т. Базилєв пропонує розрізняти наступні стадії руху юридичної 

відповідальності як матеріального охоронного правового відношення: стадію 

становлення чи початкового розвитку, стадію конкретизації та стадію реалізації
2
. 

Я.М. Шевченко також вважає, що правовідносини юридичної відповідальності 

виникають з моменту скоєння правопорушення, потім проходять відповідні стадії 

розвитку, припиняючись реалізацією санкції у вигляді заходу відповідальності, що 

утілюється у відповідному індивідуальному правозастосовчому акті
3
.  

Ми згодні з тим, що відносини юридичної відповідальності взагалі та цивільно-

правової зокрема виникають саме в момент скоєння правопорушення. 

Як же вірно визначити зазначений момент? Це питання не є таким простим, як 

уявляється на перший погляд, оскільки в цивілістиці існує проблема так званих 

секундарних прав.  

Стаття 611 ЦК України встановлює, що у разі порушення зобов‟язання настають 

правові наслідки, встановлені договором або законом. При цьому перелік таких 

наслідків носить вичерпний характер і чітко визначається в цій же статті: 

1) припинення зобов‟язання внаслідок односторонньої відмови від зобов‟язання, якщо 

це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов 

зобов‟язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.  

За правовою природою сплата (стягнення) неустойки, відшкодування збитків та 

моральної шкоди є заходами цивільно-правової відповідальності, а припинення 

зобов‟язання внаслідок односторонньої відмови від зобов‟язання та зміна умов 

зобов‟язання є заходами захисту, хоча ГК України зазначені правові наслідки 

відносить до заходів господарсько-правової відповідальності, називаючи їх 

оперативно-господарськими санкціями
4
. Разом з тим, право сторони однобічним 

волевиявленням припинити зобов‟язальні договірні відносини та змінити умови 

зобов‟язання (наприклад, перевести несправного контрагента на акредитивну форму 

розрахунків) є правами на однобічні дії (так званими секундарними правами). Їх 

особливість полягає втому, що їх зміст зводиться до таких дій управомоченого, котрі 

автоматично породжують юридичні наслідки, тому у змісті цих прав не існує будь-

якої правомочності вимоги, а отже, цьому праву не відповідає будь-який пасивний 

обов‟язок. З одного боку, це є прямим доказом того, що визначення ГК України їх в 

якості заходів господарсько-правової відповідальності є невірним, оскільки юридична 

відповідальність передбачає покладення на правопорушника обов‟язку зазнати певних 

негативних наслідків правопорушення, з іншого боку, виникає запитання: якщо праву 

не кореспондує відповідний обов‟язок, то де правовідношення і як взагалі може 

існувати суб‟єктивне право без суб‟єктивного обов‟язку, який його забезпечує?  

На думку Ю.Г. Ткаченко, юридичний смисл такого становища полягає в тому, що 

«інша сторона, відносно до якої вчинено таку дію, не може його юридично 

                                                 
 1

 Базылев Б.Т. Об институте юридической ответственности // Советское государство и право. – 1975. – ғ 1. 

– С. 110-115. 

 2
 Базылев Б.Т. Об институте юридической ответственности // Советское государство и право. – 1975. – ғ 1. 

– С. 110-115. 
3
 Шевченко Я.Н., Собчак А.А., Луць В.В., Боброва Д.В., Штефан М.И. Повышение роли гражданско-правовой 

ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 27-35. 
4
 Додатково див.: Канзафарова І.С. Правові наслідки порушення зобов‟язання. Відповідальність за порушення 

зобов‟язання” // Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. 

– К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 2. – С. 77. 
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спростувати, тобто у неї немає ані юридичного обов‟язку, до виконання якого її могла 

б примусити держава, ані суб‟єктивного права у відповідь, котре б держава 

охороняла»
1
. Отже, оскільки, з однієї сторони, є лише право на однобічні дії, а друга 

сторона перебуває у стані «залежності, пов‟язаності», то ніяких двосторонніх 

правовідносин не існує
2
.  

Є.Я. Мотовиловкер, не погоджуючись з таким висновком, запитує: «Хіба 

однобічні дії володаря права не зачіпають інтересу іншої особи; хіба можливість 

вчинити однобічне волевиявлення не породжує обов‟язкових юридичних наслідків? 

Чи можливо взагалі говорити про юридичні наслідки здійснення суб‟єктивного права, 

якщо не порушено інший суб‟єктивний інтерес? Ні, звісно. Це випливає з самого 

сенсу слова «юридичні». Праву немає жодної справи до поведінки особи, якщо вона 

не стосується чиїхось інтересів й замикається цілком в сфері однієї людини. Таким 

чином, секундарна правомочність функціонує в рамках специфічного правового 

зв‟язку, де праву кореспондує правовий стан, що виражає пов‟язаність, залежність 

суб‟єкта, оскільки дії управомоченого неминуче зачіпають його інтереси»
3
. Отже, 

якщо виходити з того, що всі правовідносини (а отже і суб‟єктивні права та обов‟язки 

розподіляються на регулятивні та охоронні й що специфічний юридичний факт – 

порушення права – тягне виникнення нового самостійного охоронного суб‟єктивного 

права, яке виражається не лише в можливості державного примусу, але й у праві 

управомоченого на здійснення однобічних дій, (переведення несправного платника на 

акредитивну форму розрахунків, відмова від договору внаслідок його невиконання чи 

неналежного виконання іншою стороною), якому не кореспондує обов‟язок на іншій 

стороні, то проблема так званих секундарних прав вирішується
4
. 

Сама ідея Ю.Г. Ткаченко та Е.А. Мотовиловкера, що «секундарна правомочність 

функціонує в рамках специфічного правового зв‟язку, де праву кореспондує правовий 

стан, що виражає пов‟язаність, залежність суб‟єкта, оскільки дії управомоченого 

неминуче зачіпають його», на нашу думку, заслуговує на увагу. 

Однак інші міркування викликають низку запитань. Наприклад, візьмемо 

ситуацію, коли несправний контрагент переводиться на акредитивну форму 

розрахунків. Оскільки це здійснюється в рамках договірного зобов‟язання, то 

зазначені правовідносини після переведення на акредитивну форму розрахунків 

продовжують існувати. А дії управомоченої сторони направлені саме на зміну 

зобов‟язання. Тому саме зобов‟язання не зникло, змінилися лише окремі його умови. І 

це зобов‟язання залишається регулятивним. Чому тоді секундарні правомочності 

розглядаються Є.А. Мотовиловкером в охоронних зобов‟язаннях і пояснюються з 

позицій охоронного права, а не регулятивного? Юридичні факти, як відомо, є 

підставами не лише виникнення та припинення, а й зміни правовідносин. 

На нашу думку, при вирішенні цієї проблеми необхідно враховувати той 

правовий результат, на який зазначені оперативно-господарські заходи спрямовані. 

Їх метою є виключно припинення порушення виконання обов‟язків та 

недопущення або мінімізація їх негативних наслідків
5
. Вони є легальним способом 
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самозахисту, який має бути спрямований виключно на припинення правопорушення 

та відповідати характеру останнього. Отже виконують вони запобіжну функцію
1
. 

Як вірно зазначає Г.О. Свердлик, для реалізації права на самозахист достатньо 

наявного порушення права (тобто наявність незакінченого, того, що продовжується, 

правопорушення або реальної загрози порушення права)
2
. 

Отже, за загальним правилом, так звані секундарні правомочності реалізуються 

саме в межах регулятивного правовідношення, або на межі виникнення охоронного, 

тобто коли правопорушення скоюється, але ще не є закінченим, або тоді, коли 

правопорушення ще не відбулося, однак може відбутися в майбутньому. І саме в цей 

момент виникає правовий стан, що виражає пов‟язаність, залежність суб‟єкта, про 

який говорять Ю.Г. Ткаченко та Є.А. Мотовиловкер. 

Зазначене питання до сих пір не знайшло належного висвітлення в юридичній 

літературі. Більшість фахівців, що досліджують проблеми захисту прав та законних 

інтересів, відповідальності за їх порушення, обходять його мовчанням. Очевидно це 

викликано складністю самої проблеми, яка, на нашу думку, може і повинна бути 

предметом самостійного наукового дослідження. Ми ж не могли обійти її увагою з тієї 

причини, що для нас є важливим встановити момент виникнення правовідношення 

цивільно-правової відповідальності. 

Зараз ми можемо констатувати, що для того, щоб порушення права могло 

розглядатись як юридичний факт, на підставі якого виникає правовідношення 

цивільно-правової відповідальності, воно повинно бути закінченим.  

А тепер з‟ясуємо, що являє собою зазначений юридичний факт. На нашу думку, у 

разі порушення абсолютного пасивного обов‟язку таким юридичним фактом є сам 

факт завдання шкоди. У разі порушення відносного договірного обов‟язку це буде 

невиконання чи неналежне виконання зобов‟язання. Неналежне виконання є 

протиправною дією. Невиконання є негативним юридичним фактом. 

Ще Д.І. Мейер акцентував увагу на необхідності розподілу юридичних фактів на 

позитивні та негативні
3
. Зокрема він писав: «Юридичні дії розподіляються... на 

позитивні та негативні... Ознака, за якою впізнається негативна дія, полягає у тому, що 

особі необхідно було вчинити певну дію, але особа не вчиняє цієї дії: тут є акт волі та 

прояв її зовні, але тільки не такий прояв, коли є вчинення позитивної дії... про 

існування негативної дії ми судимо по неіснуванню дії позитивної»
4
. 

За радянських часів така пропозиція висувалася й О.О. Красавчиковим, який під 

позитивним юридичним фактом розумів такий юридичний факт, зміст якого являє 

собою наявне (чи таке, що мало місце раніше) явище дійсності
5
. Ми також поділяємо 

цю точку зору. Позитивними є факти завдання шкоди, факти укладення договору, 

факти виконання зобов‟язань тощо. Під негативним ж юридичним фактом необхідно 

розуміти юридичний факт, що відображає у своєму змісті відсутність певного явища 

(обставини) у певних умовах, з яким (відсутністю відповідного явища) закон пов‟язує 
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юридичні наслідки. При цьому відсутнім повинен бути не негативний факт, а те 

явище, котре складає зміст даного факту. Найбільш типовим негативним юридичним 

фактом є невиконання боржником покладеного на нього обов‟язку
1
. 

Як бачимо, для виникнення правовідношення цивільно-правової 

відповідальності достатньо лише протиправної поведінки. Але у багатьох може 

виникнути запитання: а що ж нам робити з іншими умовами цивільно-правової 

відповідальності? 

На нашу думку, всі проблеми теоретиків полягають у тому, що вони не 

розрізняють виникнення охоронного правовідношення і судовий захист права вимоги 

(як суб‟єктивного права, що є складовою змісту охоронного правовідношення). 

Для правопорушника (особи, що завдала шкоду чи несправного контрагента 

договірного зобов‟язання) у більшості випадків сам факт завдання шкоди чи 

порушення договірного зобов‟язання є безспірним. Тому він може відшкодувати 

шкоду (збитки), сплатити (передати) неустойку добровільно. У даному разі не буде 

потреби у судовому підтвердженні його обов‟язку та у примусовому стягненні 

санкцій. 

У тому ж разі, коли правопорушник відмовляється вчинити зазначені дії 

добровільно, виникає спір, з метою вирішення якого кредитор (потерпілий) може 

звернутися до суду. І у даному випадку для примусового покладення на 

правопорушника (боржника) обов‟язку відшкодувати шкоду (збитки), сплатити 

(передати) неустойку тощо, необхідно буде встановити наявність необхідних і 

достатніх для цього підстав.  
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Тетяна Ківалова 
 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА НЕДОГОВІРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Приступаючи до визначення та характеристики поняття відповідальності за 

заподіяння шкоди, варто зробити застереження щодо використання терміну 

«цивільно-правова деліктна відповідальність». Традиційно термін «деліктна 

відповідальність» вживався щодо цивільних правовідносин з відшкодування майнової 

шкоди
1
, а тому ніби й не потребував уточнення, оскільки припускалося, що йдеться 

саме про сферу цивільного права.  

Однак останнім часом досить часто у наукових публікаціях згадується про 

«адміністративні делікти», «адміністративне деліктне законодавство»
2
, 

«адміністративну деліктологію»
3
, делікти в інших публічно-правових галузях

4
 тощо. З 

огляду на це видається виправданим робити уточнювати, про які саме «делікти» йде 

мова: цивільні, адміністративні чи якісь інші. Принагідно варто згадати, що й у 

римському праві зазичай уточнювали, про які делікти – приватні чи публічні – 

йдеться. Внаслідок цього приватні делікти з часом перетворилися на цивільні 

правопорушення, тоді як поняття публічних деліктів стало охоплювати карні злочини, 

адміністративні проступки тощо
5
. 

Таким чином, зазначена обставина також свідчить про необхідність вести мову у 

відповідних випадках не просто про «деліктну відповідальність», а саме про 

цивільно-правову деліктну відповідальність.  

Втім, вживаючи словосполучення «деліктна відповідальність», потрібно 

звернути увагу ще на одну важливу обставину. Термін «делікт» (delictum) у перекладі 

з латинської мови означає «провина», «проступок», «правопорушення»
6
. Отже, при 

точному перекладі термін «деліктна відповідальність» мав би звучати не як 
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Академії правових наук України. – 2002. – ғ 2 (29).– С. 14–23.  
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«відповідальність за правопорушення», а як «правопорушувальна відповідальність», 

що навряд чи можна визнати прийнятним. Точніше було б вести мову про 

«відповідальність за делікти у цивільному праві». Однак, враховуючи традицію, що 

склалася, така заміна термінів видається досить проблематичною. Тому викладені 

міркування, на нашу думку, дають підстави вважати, що більш доцільним у цьому 

випадку було б вживання як загальноприйнятого терміну «цивільно-правова 

недоговірна відповідальність».  

Разом з тим, ведучи мову про цивільно-правову (чи то «деліктну», чи то 

«недоговірну») відповідальність, варто наголосити, що далеко не кожне 

відшкодування шкоди є заходом цивільно-правової відповідальності. Взаємозв‟язок 

між цими поняттями можна сформулювати так: «Кожний випадок цивільно-правової 

недоговірної відповідальності полягає у відшкодуванні шкоди. Проте не кожен 

випадок відшкодування шкоди є недоговірною цивільно-правовою відповідальністю». 

Проблеми визначення та характеристики юридичної відповідальності загалом та 

її галузевих видів зокрема традиційно привертають увагу як фахівців у сфері 

загальної теорії права
1
, так і цивілістів

2
. 

Але слід зазначити, що у цивілістиці Російської імперії, в контексті якої тривалий 

час розвивалася і цивілістична думка України, кількість спеціальних публікацій, 

присвячених категорії цивільно-правової відповідальності в цілому, була обмеженою. 

Ще більшою мірою це стосувалося цивільно-правової недоговірної відповідальності, 

спеціальні наукові дослідження якої були швидше винятками, ніж загальним 

правилом 
3
. 

У радянські часи дослідженням цивільно-правової відповідальності загалом та 

цивільно-правової недоговірної відповідальності зокрема уваги приділялося набагато 

більше. Так, вже у двадцятих роках минулого століття у науці радянського цивільного 

права сформувалися різні точки зору щодо засад, на яких ґрунтується цивільно-

правова відповідальність. Тоді панівні позиції на певний час зайняла так звана 
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гражданскому праву. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1973. – 456 с; Юридична 
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«концепція заподіяння»
1
, сутність якої полягала в тому, що сам факт завдання шкоди 

визнавався достатнім для настання цивільно-правової відповідальності
2
. Однак 

поступово, в результаті тривалих дискусій, набуло поширення розуміння 

відповідальності як засобу покарання за вчинення правопорушення
3
, а у теорії 

цивілістики панівні позиції зайняла концепція застосування цивільно-правової 

(майнової) відповідальності за винні діяння. На перебіг наукових дискусій справила 

помітний виплив позиція судової практики, яка не сприйняла повною мірою докази на 

користь застосування «принципу заподіяння» як визначальної засади цивільно-

правової відповідальності за заподіяння шкоди 
4
.  

Таким чином, у цивілістичній науці сформувалося і набуло поширення 

визначення цивільно-правової відповідальності як певного засобу державного 

примусу, що застосовується до винної у вчиненні правопорушення особи
5
, і виступає 

як обов‟язок особи, яка заподіяла шкоду, зазнати передбачених нормами права 

негативних наслідків вчинення правопорушення, що має примусовий характер 

незалежно від того, виконується він добровільно чи у судовому порядку
6
. 

Незважаючи на те, що принцип відповідальності за винне заподіяння шкоди 

утвердився як важлива засада визначення правових наслідків цивільного 

правопорушення, дискусії у цьому напрямку тривають досі. І сьогодні у літературі 

зберігає певну популярність точка зору, згідно з якою практично будь-яке 

відшкодування шкоди є мірою цивільно-правової (або майнової) відповідальності
7
. Це 

зумовлює необхідність хоча б короткого розгляду тут загальних питань недоговірної 

відповідальності, яка є, як було зазначено вище, одним із різновидів цивільно-

правової відповідальності, котра, у свою чергу, є видом більш загальної категорії 

юридичної відповідальності. Отже, необхідно зробити декілька попередніх зауважень 

щодо дослідження категорії юридичної відповідальності на загальнотеоретичному 

рівні.  

Головний напрямок дослідження юридичної відповідальності в такому контексті 

зумовлений розумінням її як однієї з основних категорій юриспруденції, яка водночас 

тісно пов‟язана з низкою морально-етичних категорій філософії та інших 

гуманітарних галузей знань. Враховуючи цю обставину, більшість правознавців, які 

досліджують поняття юридичної відповідальності на фундаментальному рівні, 

пов‟язують її з категорією соціальної відповідальності. При цьому деякі науковці 
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розглядають юридичну відповідальність саме як різновид соціальної 

відповідальності
1
. 

Оцінюючи юридичну відповідальність таким чином, окремі автори загострювали 

увагу на певній неточності усталених підходів до оцінки юридичної відповідальності 

лише як наслідку правопорушення. Натомість у категоріальний апарат теорії права 

було впроваджене поняття так званої «позитивної відповідальності». Цим терміном 

прихильники зазначеної концепції пропонували позначати усвідомлення суб‟єктом 

права його обов‟язку, розуміння ним призначення та значення належного виконання 

юридичних обов‟язків. Запровадження такого поняття стало підґрунтям для виділення 

двох різновидів юридичної відповідальності: 1) позитивної юридичної 

відповідальності та 2) негативної юридичної відповідальності. При цьому перша 

розглядається як така, що полягає у виконанні обов‟язку, який спрямований на 

досягнення суспільно корисного результату, пов‟язаного з правомірною діяльністю 

суб‟єкта; а другу розуміють як виконання обов‟язку, що виник внаслідок вчинення 

правопорушення
2
.  

Проте у галузі права поділ юридичної відповідальності на позитивну та 

негативну, на нашу думку, не відповідає її правовій природі, оскільки в основі 

позитивної відповідальності лежить насамперед моральна, а не правова оцінка
3
, що не 

дозволяє оцінювати таку відповідальність як юридичний наслідок правопорушення. 

Разом із тим, у наукових публікаціях правознавців зустрічаються категоричні 

твердження на зразок того, що «як і інші види юридичної відповідальності (виділено 

мною – Т.К. Можна припустити, що поняттям «інші види відповідальності» 

охоплюється і цивільно-правова відповідальність), конституційна відповідальність 

буває двох видів: позитивною і ретроспективною»
4
. Часом вживаються більш 

обережні, але тотожні за змістом формулювання на зразок того, що «у юридичній 

літературі конституційно-правову відповідальність прийнято також розглядати у двох 

аспектах – позитивному та ретроспективному»
5
. 

Однак більш правильним видається розуміння юридичної відповідальності саме 

як «негативної» відповідальності, яка існує поряд з відповідальністю позитивною. 

Остання є явищем скоріше морального характеру, що полягає у сумлінному 

(«відповідальному») виконанні суб‟єктом усіх правових приписів
6
. У зв‟язку з цим не 

можна погодитися з існуванням «позитивної» юридичної відповідальності. Натомість 

виправдано, як вже було зазначено, розглядати юридичну відповідальність як 
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«негативний» (або ж «ретроспективний», тобто такий, що настає за вже вчинене 

порушення) вид загальної категорії соціальної відповідальності в суспільстві
1
. 

Разом з тим, потрібно враховувати, що стосовно деяких категорій суб‟єктів права 

(наприклад, щодо службових та посадових осіб) відповідальність за минулу 

поведінку, за вже вчинене порушення може бути не лише юридичною, а також 

«політичною», «історичною»
2
, «моральною»

3
 тощо. Тому для встановлення сутності 

юридичної відповідальності недостатньо буде самої лише вказівки на те, що йдеться 

про вид соціальної відповідальності, яка настає за вже вчинене порушення. Необхідна 

також характеристика властивостей юридичної відповідальності, які дають 

можливість розмежувати її з іншими видами соціальної відповідальності, і на такому 

підґрунті дати визначення категорії, що нас цікавить.  

Торкаючись проблемних питань визначення поняття юридичної 

відповідальності, варто зауважити, що, незважаючи на широке вживання цього 

терміну, загальноприйняте визначення юридичної відповідальності так і не 

сформоване, а в юридичній літературі з цього питання існують різні точки зору. 

Почати їх аналіз доцільно зі згаданої вище позиції, відповідно до якої юридична 

відповідальність є самостійним видом соціальної відповідальності
4
. При цьому 

юридична відповідальність характеризується такими ознаками: а) зовнішнім 

характером, б) застосуванням тільки за здійснені правопорушення, в) зв‟язком з 

державним примусом у формах каральних і правовідновлювальних заходів, 

г) визначеністю у нормах права. Оскільки основною рисою юридичної 

відповідальності вважають її тісний зв‟язок з правом та державним примусом, то в 

контексті наведеної позиції юридичну відповідальність пропонується розглядати 

також як правовідносини, в яких держава має право застосовувати певні заходи 

примусу до суб‟єктів, які скоїли правопорушення і зобов‟язані зазнавати втрат чи 

обмежень, передбачених санкціями норм права 
5
.  

У наведеному вище визначенні та правовій характеристиці поняття юридичної 

відповідальності можна відзначити багато позитивних моментів. Проте такий підхід 

має й суттєві недоліки, головними з яких є недостатньо чіткі вказівки на деякі 

специфічні ознаки юридичної відповідальності, що відрізняють її від інших засобів 

юридичного впливу на учасників правовідносин, зокрема, від заходів захисту 

(наприклад, відсутність згадки про деліктоздатність порушника, вказівки на вину 

правопорушника, до якого застосовуються заходи юридичної відповідальності тощо). 

Крім того, поряд з позитивною оцінкою характеристики юридичної відповідальності 

як правовідносин, викликає заперечення невиправдане, на наш погляд, перенесення 

акцентів на взаємини між порушником і державою, внаслідок чого створюється 

враження, що юридична відповідальність і є правовідносинами саме між цими 

суб‟єктами. Але така оцінка сутності юридичної відповідальності більш типова для 
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кримінального права
1
, хоча іноді зустрічається і у працях із загальної теорії держави і 

права, зокрема у тих, які присвячені дослідженню правоохоронних відносин
2
 (при 

цьому характеристика обов‟язку боржника із врахуванням галузевої належності 

відносин тут часом виглядає більш гнучкою)
3
. Що ж стосується відповідальності за 

заподіяння шкоди, яка регулюється нормами цивільного законодавства, то тут таке 

розуміння некоректне і не відповідає практиці законодавчого регулювання. Крім того, 

при наголошуванні у процесі характеристики юридичної відповідальності на тій 

обставині, що йдеться про правовідносини між порушником і державою, потерпілий 

фактично виводиться за межі зазначених правовідносин, не фігуруючи як суб‟єкт 

останніх. Це може спричинити нівелювання при порівняльному аналізі цивільно-

правової та адміністративно-правової відповідальності такої характерної відмінності 

між ними, про яку звичайно згадують навіть у науково-популярній літературі
4
, як те, 

що у першому випадку має місце рівність сторін, а у другому її немає.  

Своєрідною спробою оцінки юридичної відповідальності як соціального зв‟язку 

між державою та громадянином можна вважати точку зору, відповідно до якої 

юридична відповідальність є такою, що визнається державою, здатністю особи 

звітувати за свої дії (за свою протиправну поведінку) і зазнавати застосування мір 

державного примусового впливу в формі позбавлення благ, що безпосередньо 

знаходяться в розпорядженні правопорушника
5
. Позитивний елемент цієї позиції 

полягає в тому, що вона звертає увагу на «пов‟язаність» громадянина обов‟язком 

звітувати за свою поведінку, бути готовим до того, щоб зазнати негативних наслідків 

вчиненого правопорушення тощо. Проте визнання наявності такого обов‟язку 

загального характеру фактично означає, що йдеться не про суб‟єктивні права та 

обов‟язки, а про зміст цивільної правоздатності (здатності мати цивільні права і 

обов‟язки, здатності відповідати за свої дії тощо). Отже, відбувається надмірне 

розширення понять, внаслідок чого виникає загроза змішування різних цивілістичних 

категорій
6
. 

Уникнути такої загрози, на нашу думку, можна, пов‟язуючи поняття юридичної 

відповідальності не з абстрактною здатністю звітувати за свої дії, не з абстрактним 

обов‟язком зазнати негативних наслідків дії засобів державного впливу, які 

застосовуються у випадку правопорушення, а з категорією «конкретний 

(суб‟єктивний) юридичний обов‟язок». Зокрема, потрібно вести мову про такий 

суб‟єктивний юридичний обов'язок, який виникає і примусово (у разі 

необхідності) виконується в межах охоронних правовідносин, на додаток до того, що 

вже існував раніше (наприклад, був встановлений договірним зобов‟язанням), або 

виник внаслідок правопорушення
7
. 
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Варто зазначити, що позицію, згідно з якою юридичну відповідальність 

пов‟язують з можливістю примушення боржника до виконання обов‟язку, поділяють 

не всі науковці. Так, В.В. Луць зазначає, що «з такою думкою важко погодитися, бо в 

такому разі не визнаватиметься відповідальністю добровільна сплата боржником сум 

неустойки чи збитків, які він перерахував на користь кредитора платіжним 

дорученням, і, навпаки, відповідальністю вважатимуться примусове виконання 

добровільно невиконаного обов‟язку (наприклад, відібрання речі у боржника)
1
. 

Порівнюючи у такому контексті юридичну відповідальність та примусове виконання 

невиконаного добровільно обов‟язку, А.М. Савицька відстоювала думку, що 

примусове виконання є метою, тоді як відповідальність є засобом досягнення цієї 

мети. 

Наведені міркування в цілому виглядають переконливо і заслуговують на 

підтримку. Разом з тим, доцільно наголосити, що можливість примушення до 

виконання юридичного обов‟язку не розглядається як єдина, визначальна ознака 

поняття юридичної відповідальності. Під юридичною відповідальністю розуміють не 

будь-який юридичний обов‟язок, що існує у звичайному правовідношенні (наприклад, 

у зобов'язанні, що виникає з договору), а саме обов'язок, який виникає після 

порушення цивільних прав і після цього існує у так званому охоронному 

правовідношенні. Його суттєвою особливістю є те, що на відміну від звичайного 

обов'язку, заздалегідь сформульованого в законі чи договорі, обов'язок-

відповідальність покладається на порушника тому, що він передбачений санкцією 

правової норми чи договором як наслідок правопорушення або, точніше, як наслідок 

порушення цивільних прав. Таким чином, логічним виглядає висновок, що правову 

відповідальність можна охарактеризувати як новий, додатковий юридичний обов'язок 

(який у цивільному праві має майновий, компенсаційний характер
2
). Саме в 

покладанні такого додаткового обов'язку, що водночас є і покаранням, виражається 

державний осуд поведінки особи, яка вчинила правопорушення
3
. У зв‟язку з цим у 

правознавчій літературі наголошувалося, що немає і не може бути покарання без 

примусу, без негативної оцінки особи порушника та його дій державою
4
.  

Отже, можливість примусового виконання зазначеного обов‟язку є його 

додатковою характеристикою, що у сукупності з іншими обставинами допомагає 

відмежувати юридичну відповідальність від суміжних з нею правових феноменів. При 

цьому важливим є те, що йдеться не про реальне – таке, що вже відбулося чи 

відбувається – примушування, а про загрозу застосування примусу в майбутньому. У 

такому контексті вже державний примус виступає як засіб досягнення мети – 

виконання обов‟язку, невиконаного добровільно, – що супроводжується негативними 

(небажаними з точки зору суб‟єкта права) майновими або немайновими наслідками 

для порушника. 

З урахуванням викладеного вище, можна назвати такі характерні та визначальні 

ознаки юридичної відповідальності як категорії загальної теорії права. 

По-перше, юридична відповідальність є охоронним правовідношенням, що 

виникає внаслідок реалізації санкції правової норми на підставі правопорушення. 
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По-друге, за своєю сутністю юридична відповідальність є засобом державного 

примусу. 

По-третє, юридична відповідальність супроводжується осудом винної особи з 

боку держави і суспільства.  

По-четверте, юридична відповідальність полягає у покладені на винного у 

вчиненні правопорушення суб‟єкта невигідних для останнього наслідків морального, 

матеріального чи іншого характеру. 

З урахуванням названих ознак юридичної відповідальності, її можна визначити 

як правовідношення, що виникає внаслідок реалізації санкції правової норми в 

результаті правопорушення, яке супроводжується державним і суспільним осудом 

поведінки порушника, є за своїм характером засобом державного осуду та примусу, і 

виражається в покладені на винного суб‟єкта невигідних для нього наслідків 

матеріального, морального чи іншого характеру. 

Переходячи до визначення поняття цивільно-правової відповідальності, варто 

зауважити, що ні ЦК України, ні інші акти цивільного законодавства не містять 

дефініції цивільно-правової відповідальності, хоч інститут цивільно-правової 

відповідальності є одним із центральних інститутів цивільного права
1
. Тому з метою 

визначення поняття цивільно-правової відповідальності доцільно проаналізувати 

характерні для неї специфічні ознаки та видові особливості. 

Зокрема, цивільно-правова відповідальність – це завжди відповідальність 

правопорушника перед потерпілим, а не перед державою чи органами державної 

влади. Крім того, особливістю цивільно-правової відповідальності є можливість 

добровільного виконання порушником (боржником) юридичного обов‟язку, який є 

основною складовою частиною змісту правовідносин відповідальності
2
. У 

цивілістичній літературі з цього приводу зазначалося, що наслідки цивільного 

правопорушення можуть бути усунені добровільно самим правопорушником без 

втручання судових або інших державних органів вже в силу однієї лише можливості 

(загрози) примусу і на підставі усвідомлення правопорушником характеру вчинених 

ним дій та їхнього негативного значення для суспільства
3
. У зв‟язку з цим варто ще 

раз наголосити на тому, що можливість добровільного виконання боржником 

покладеного на нього додаткового обов‟язку не перешкоджає кваліфікації державного 

примусу, який застосовується чи може застосовуватися до порушника у процесі 

покладення на нього відповідальності як одна з характерних ознак останньої. 

Характерною рисою цивільно-правової відповідальності також є її майновий 

характер (відшкодування збитків, матеріальна компенсація моральної шкоди тощо), 

чим вона також відрізняється від інших видів юридичної відповідальності. Серед 

інших визначальних властивостей цивільно-правової відповідальності, які впливають 

на розуміння та визначення цього поняття, у цивілістичній літературі називають 

відповідність розміру відповідальності розміру заподіяних збитків; застосування 
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рівних за обсягом заходів відповідальності до різних учасників майнового обороту за 

однотипні правопорушення
1
.  

Оскільки об‟єктом нашого дослідження є не цивільно-правова відповідальність 

взагалі, а саме недоговірна відповідальність, доцільно звернути увагу на те, що її 

виокремлення зумовлене існуванням у цивільних відносинах двох видів зобов‟язань – 

договірних та недоговірних – і відповідного їх регулювання ЦК України. 

Розмежуванню відповідальності на договірну та недоговірну у цивілістичній науці 

традиційно приділяють значну увагу
2
. 

Договірною вважається відповідальність за порушення договірних зобов‟язань, 

незалежно від того, передбачена вона договором чи законом. Залежно від форми 

закріплення санкцій можна вести мову про законні (встановлені законом), договірні 

(встановлені сторонами у договорі) і законно-договірні (можливість застосування 

передбачених законом санкцій має бути зазначена у договорі) санкції. Недоговірною є 

відповідальність, що застосовується до правопорушника, який не знаходиться у 

договірних відносинах з потерпілим. Точніше, йдеться про відповідальність не за 

порушення договірних зобов‟язань, а за порушення, що навіть за наявності 

договірних відносин між порушником і потерпілим, вчинені за їх межами. Цим, 

зокрема, зумовлена така особливість недоговірної відповідальності, як встановлення її 

форм та розміру виключно законом.  

У літературі наголошується на тому, що відсутність між потерпілим та 

заподіювачем зобов‟язальних (договірних) відносин до заподіяння шкоди не означає, 

що між ними взагалі не існувало ніяких цивільно-правових відносин. Вони 

перебували у абсолютних (речових, виключних тощо) цивільних правовідносинах
3
, 

змістом яких є абсолютне суб‟єктивне цивільне право і абсолютний цивільний 

обов‟язок
4
.  

Отже, абсолютність суб‟єктивного цивільного права полягає в тому, що воно 

охороняється від порушення з боку усіх і кожного, хто підпорядкований даному 

правовому режиму. До абсолютних прав належать: право власності, право на 

недоторканність життя і здоров‟я, честі та гідності, особистої свободи тощо. Якщо 

абсолютне суб‟єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий 

юридичний обов‟язок також покладається на усіх і кожного. Абсолютний юридичний 

обов‟язок характеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися від 

порушення чужого абсолютного суб‟єктивного права, а його невиконання призводить 

до порушення чужого суб‟єктивного права і за наявності інших передбачених законом 

підстав призводить до недоговірної відповідальності (породжує так зване деліктне 

зобов‟язання). 

На основі цього цивільно-правова недоговірна (деліктна) відповідальність 

визначається як заснований на імперативній нормі цивільного права новий (поряд з 
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порушеним або замість нього) суб‟єктивний відносний обов‟язок правопорушника 

(особи, яка заподіяла шкоду) перетерпіти заходи державного примусу, що включають 

в себе осудження його поведінки або стимулювання його до соціально необхідних дій 

у вигляді позбавлення благ особистого чи майнового характеру з метою поновлення 

порушених абсолютних правовідносин чи поновлення майнового стану потерпілого за 

наявності умов, зазначених у законі
1
. 

Віддаючи належне прагненням науковців створити всеохоплююче поняття 

недоговірної (деліктної) цивільно-правової відповідальності, вважаємо за необхідне 

уточнити розуміння деяких його складових частин. Зокрема, це стосується визначення 

відповідальності тільки як обов‟язку зазнати певних негативних наслідків. На нашу 

думку, відповідальність є саме правовідношенням охоронного характеру, у якому 

існує не тільки юридичний обов‟язок однієї сторони, але й суб‟єктивне право іншої 

сторони. Тому вказівка на цю обставину також має бути включена до визначення 

поняття недоговірної (деліктної) відповідальності. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що цивільно-правова недоговірна 

відповідальність за заподіяння шкоди є цивільним охоронним правовідношенням, у 

якому одна сторона (особа, яка заподіяла шкоду), зазнаючи негативних наслідків 

вчиненого нею правопорушення, зобов‟язана виконати юридичний обов‟язок, 

передбачений нормами цивільного законодавства, у вигляді компенсації за власний 

рахунок шкоди, заподіяної потерпілому, а інша сторона (потерпілий) має право на 

відшкодування заподіяної йому шкоди.  
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Олеся Отраднова 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕЛІКТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ:  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Поняття «генеральний делікт» в континентальній системі права з‟явилося з 

прийняттям у 1804 році Цивільного кодексу Франції (кодексу Наполеона), у статті 

1382 якого вперше було встановлено правило, що «будь-яка дія людини, що заподіює 

іншому шкоду, зобов‟язує того, хто винен у такому заподіянні, цю шкоду 

відшкодувати»
1
. Це визначення стало результатом багаторічної, якщо не багатовікової, 

діяльності вчених-юристів, що призвело до узагальнення в континентальній системі 

права численних норм про компенсацію шкоди у правило генерального делікту. 

В подальшому правило генерального делікту знайшло своє відображення у 

цивільних кодексах майже всіх країн континентальної системи права, в тому числі і в 

Цивільних кодексах України та Російської Федерації. Так, наприклад, у ст. 1166 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) міститься норма, відповідно до якої 

майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана 

майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка 

її завдала. Подібне правило міститься і у статті 1064 Цивільного кодексу Російської 

Федерації (далі ЦК РФ) – «Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також 

шкода, заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі 

особою, яка заподіяла шкоду». 

Інститут деліктних зобов‟язань привертав увагу вчених в усі часи. На території 

сучасних України та Російської Федерації активні дослідження в даній сфері 

розпочалися у другій половині ХІХ сторіччя, що вочевидь пояснюється загальною 

активізацією цивілістичної думки у зв‟язку із підготовкою проекту Цивільного 

уложення Російської імперії. У наукових дискусіях та обговореннях проекту 

Цивільного уложення Російської імперії, що стосувалися деліктів, брали участь такі 

відомі правознавці тих часів, як Л.І. Петражицький, Й.О. Покровський, К.П. Змірлов 

та інші. При цьому слід відзначити, що в цивілістичній термінології того часу щодо 

деліктів рідко вживався термін «відповідальність». Частіше звучали словосполучення 

«винагорода за шкоду та збитки»
2
, «відшкодування шкоди»

3
, «зобов‟язання»

4
. 

Подібний підхід деякий час зберігався і після Жовтневої революції 1917 р., що 

можна побачити у працях радянських цивілістів, що з‟являлися після першої 

кодифікації радянського цивільного законодавства у двадцятих роках минулого 

сторіччя
5
. Однак, вже у 30-х роках того ж сторіччя ситуація починає змінюватися. 

З‟являються публікації, що мають більш яскраво виражене теоретичне забарвлення, 
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значна увага починає приділятися дослідженню питань майнової цивільно-правової 

відповідальності за заподіяння позадоговірної шкоди. 

Наукові дослідження цивільно-правових деліктів були перервані на період 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Але вже повоєнні роки характеризуються 

вельми активними дослідженнями деліктів як з точки зору зобов‟язань, що виникають 

внаслідок завдання шкоди, так і з точки зору положень про цивільно-правову 

відповідальність
1
. 

Наступний спалах інтересу до проблем цивільно-правових деліктів пов‟язаний із 

прийняттям у 1961 р. Основ цивільного законодавства Союзу РСР та Союзних 

республік та прийняттям у 1963 р. цивільних кодексів у більшості радянських 

республік колишнього СРСР, в тому числі в Українській РСР. 

Зокрема, дослідженнями даного інституту в цілому та окремих його категорій 

займалися Д.В. Боброва, О.С. Йоффе, О.О. Красавчиков, Н.С. Малеїн, В.П. Маслов, 

Г.К. Матвєєв, В.А. Ойгензихт, В.Т. Смирнов, А.О. Собчак, П. р. Стависький, В.А 

Тархов, Я.М. Шевченко та інші відомі цивілісти.  

Оскільки і в Основах цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік 

1961 р., і в цивільних кодексах окремих союзних республік до правовідносин по 

відшкодуванню позадоговірної шкоди активно застосовувався термін 

«відповідальність», це знайшло своє відображення і в наукових публікаціях
2
. В той же 

час значну кількість наукових праць того часу було присвячено і аналізу деліктів як 

цивільно-правових зобов‟язань
3
. Подібний підхід зберігся і в сучасному цивільному 

праві
4
. 

Серйозний вклад у вчення про цивільно-правові делікти був зроблений 

представниками Київської цивілістичної школи. Широко відомими не тільки в Україні 

є фундаментальні роботи професора Г.К. Матвєєва «Вина в советском гражданском 

праве», «Основания гражданско-правовой ответственности», професора Ю.Г. 

Матвєєва «Англо-американское деликтное право». Професор Д.В. Боброва захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему 

«Проблемы деликтной ответственности в советском гражданском праве», а професор 

Я.М. Шевченко своє докторське дисертаційне дослідження присвятила теоретичним 

проблемам цивільної відповідальності за вчинення правопорушень неповнолітніми. В 

теперішній час дослідження проблемних аспектів деліктних зобов‟язань в Київській 

цивілістичній школі продовжуються.  
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В цілому дослідження праць як дореволюційних та радянських, так і сучасних 

цивілістів призводить до висновку, що і в минулому, і в сучасній українській та 

російській цивілістиці існують неоднозначні підходи до визначення юридичної 

сутності загального правила про відшкодування позадоговірної шкоди. Правило 

генерального делікту розглядається дослідниками у двох основних напрямах: а) як 

цивільно-правове зобов‟язання та б) як цивільно-правова недоговірна 

відповідальність.  

Частково причиною цього є формулювання самого законодавства. З одного боку, 

норми про відшкодування шкоди містяться в цивільних кодексах у розділах, 

присвячених регулюванню зобов‟язальних відносин, і, зокрема, окремих видів 

зобов‟язань. У сучасному ЦК України це Глава 82 «Відшкодування шкоди», що 

міститься у Книзі 5 «Зобов‟язальне право». В ЦК РФ Глава 59 «Зобов‟язання 

внаслідок заподіяння шкоди» також міститься у Розділі ІV «Окремі види зобов‟язань». 

Подібне розташування норми про генеральний делікт, як і назви відповідних 

підрозділів цивільних кодексів, робить юридично можливою та навіть необхідною 

кваліфікацію деліктних правовідносин як зобов‟язальних. 

З іншого боку, у відповідних розділах цивільних кодексів зустрічається і термін 

«відповідальність». Так, стаття 1166 ЦК України, що встановлює правило 

генерального делікту, називається «Загальні підстави відповідальності за заподіяну 

матеріальну шкоду». А наступна стаття 1167 – «Підстави відповідальності за 

заподіяну моральну шкоду». В ЦК РФ термін «відповідальність» зустрічається у Главі 

59 ще частіше (ст. 1064 «Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди», 

ст. 1068 «Відповідальність юридичної особи або громадянина за шкоду, заподіяну 

його працівником», ст. 1069 «Відповідальність за шкоду, заподіяну державними 

органами, органами місцевого самоврядування, а також їх посадовими особами» 

тощо). 

Разом з тим, важко не погодитися із А.Б. Бабаєвим, який стверджує, що «в разі 

спроби розібратися в сутності поняття юридичної відповідальності взагалі та 

цивільно-правової відповідальності зокрема, дослідник одразу опиняється у центрі 

наукової полеміки, в якій навряд чи може народитися істина, але чітко видно глухий 

кут»
1
. Така ситуація викликана, зокрема, відсутністю у законодавстві легального 

визначення цивільно-правової відповідальності, у зв‟язку з чим в доктрині цивільного 

права були вироблені різноманітні концепції, що розглядають цивільно-правову 

відповідальність в різних аспектах та через різні правові категорії. 

Так, однією із найбільш популярних концепцій цивільно-правової 

відповідальності є вираження даної категорії через поняття «санкція». У багатьох 

підручниках з цивільного права, науково-практичних коментарях до цивільного 

кодексу цитують визначення цивільно-правової відповідальності, надане О.С. Йоффе: 

«Цивільно-правова відповідальність – це санкція за правопорушення, що спричиняє 

для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення суб‟єктивних цивільних 

прав або покладення нових чи додаткових цивільно-правових обов‟язків»
 2

. 

Значне місце в роботах про юридичну відповідальність займає трактування 

відповідальності як правовідношення. В літературі розповсюджена точка зору, що 

юридична відповідальність – це правовідношення, що виникає в силу певних 

юридичних фактів (правопорушення). Таким чином, позадоговірна відповідальність 
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асоціюється із деліктним правовідношенням (деліктним зобов‟язанням). Подібне 

визначення відповідальності ґрунтується на її розумінні як негативних наслідків, 

позбавлень, обтяжень, що накладаються на правопорушника. А такі обтяження 

означають, що правопорушник має виконати покладений на нього обов‟язок, тобто 

понести ті особисті або майнові втрати штрафного, карного характеру, які незалежно 

від його волі будуть до нього застосовані
1
.  

Ще однією визнаною концепцією цивільно-правової відповідальності є її 

визначення через категорію «обов‟язок». Так, В.Т. Смирнов та А.О. Собчак 

визначають цивільно-правову відповідальність як обов‟язок особи нести передбачені 

нормами права негативні наслідки за скоєне правопорушення, які виражаються у 

позбавленні правопорушника майнових прав (благ) на користь потерпілого
2
. 

В сучасних українських дослідженнях з‟явилися спроби дати широке визначення 

цивільно-правової відповідальності як певної системи. Так, І.С. Канзафарова у 

монографії «Теорія цивільно-правової відповідальності» визначає відповідальність як 

обумовлену особливостями предмета і методу правового регулювання систему 

цивільно-правових засобів, за допомогою яких, з однієї сторони, забезпечується і 

гарантується захист цивільних прав та інтересів суб‟єктів цивільного права, з іншої – 

здійснюється карально-виховний вплив на правопорушників
3
. 

Вищенаведений перелік наукових концепцій поняття цивільно-правової 

відповідальності є далеко не повним. У зв‟язку з цим, на наш погляд, не до кінця 

обґрунтованим вбачається підхід до визначення юридичної конструкції (в нашому 

випадку правила генерального делікту) через категорію відповідальності, яка сама по 

собі не має однозначного визначення. 

В науці цивільного права різноманітні відносини між суб‟єктами часто 

аналізуються через поняття «правовідношення». Саме такий напрямок, на нашу 

думку, більш за все підходить для аналізу правила генерального делікту. Для 

практичного розуміння генерального делікту необхідно визначати його через поняття 

цивільно-правового зобов‟язання (зобов‟язального правовідношення). Такий підхід в 

цілому не є чимось новим в цивілістиці. Терміни «деліктне зобов‟язання»
4
, 

«зобов‟язання відшкодування шкоди»
5
, «зобов‟язання, що виникають внаслідок 

заподіяння шкоди»
6
 часто зустрічаються у навчальній та іншій професійній 

юридичній літературі. Разом з тим, аналізуючи генеральний делікт через поняття 

цивільно-правового зобов‟язання, дослідники часто обмежуються його визначенням, 

аналізом суб‟єктного складу і (рідше) об‟єктів та змісту. А аналіз підстав виникнення 

деліктних правовідносин, правил про спеціальні делікти вже відбувається через 

категорію «відповідальність». 

На наш погляд, правило генерального делікту можна і треба розглядати через 

призму поняття «цивільно-правове зобов‟язання» в усіх аспектах зобов‟язального 

права з врахуванням специфіки даного правовідношення. 
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Стаття 509 ЦК України визначає зобов‟язання як правовідношення, в якому одна 

сторона (боржник) зобов‟язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну 

дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або 

утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання 

його обов‟язку. Відповідно деліктне зобов‟язання або зобов‟язання із заподіяння 

шкоди можна визначити як правовідношення, в якому одна сторона (делінквент, 

боржник) зобов‟язана відшкодувати позадоговірну шкоду, заподіяну іншій стороні 

(потерпілому, кредитору) в повному обсязі, а кредитор вправі вимагати від боржника 

виконання його обов‟язку. 

Деліктне зобов‟язання треба досліджувати в двох аспектах: статичному та 

динамічному. Статика деліктного зобов‟язання передбачає визначення його ознак та 

місця в системі цивільно-правових зобов‟язань, порівняння деліктного зобов‟язання з 

іншими видами зобов‟язань (договірним, кондиційним, зобов‟язаннями по 

відшкодуванню шкоди в трудовому праві тощо). Важливе значення має дослідження 

принципів деліктних зобов‟язань, причому як тих, що властиві саме цій сфері 

відносин (принцип повного відшкодування шкоди), так і загальних принципів 

цивільного права, що реалізуються у деліктних правовідносинах (добросовісність, 

справедливість, розумність, свобода договору тощо). При цьому одразу виникають 

запитання, відповіді на які мають велике значення для практики, зокрема про 

співвідношення принципу повного відшкодування шкоди та принципу свободи 

договору. Чи можуть сторони деліктного зобов‟язання домовитися про його 

припинення, наприклад, передачею відступного, розмір (вартість) якого буде меншим, 

ніж розмір заподіяної шкоди? Які взагалі межі домовленостей в деліктних 

зобов‟язаннях? 

Не менш необхідним як з теоретичної, так і з практичної точок зору є 

дослідження презумпцій у деліктних зобов‟язаннях. В даній сфері практикою також 

сформульовані питання, відповісти на які повинні науковці. Зокрема, відкритим 

залишається питання про презумпцію наявності моральної шкоди в разі порушення 

суб‟єктивних прав особи, про презумпцію неправомірності поведінки, внаслідок якої 

заподіяна шкода тощо. 

Більш широкого дослідження заслуговують проблеми суб‟єктного складу 

деліктного зобов‟язання. Тут варто звернути увагу на проблеми множинності осіб 

(коли множинність буде солідарною, а коли дольовою; чи можна змінити щось, 

уклавши договір; чи можлива множинність осіб на стороні кредитора тощо). 

Порушення питання про множинність кредиторів у деліктних зобов‟язаннях тягне за 

собою необхідність аналізу такої категорії процесуального права, як колективні 

(групові) позови. Інститут колективних позовів розповсюджений перш за все в країнах 

англо-американської системи права. Однак, наприклад, досвід США, де колективні 

позови до фармацевтичних або тютюнових компаній про відшкодування заподіяної 

шкоди подають сотні або навіть тисячі позивачів, може бути корисним і для країн 

континентального права. 

Також при дослідженні деліктного зобов‟язання у статиці цікавими є питання 

заміни сторони у деліктному зобов‟язанні. У яких випадках допускається заміна 

сторони в силу правонаступництва: тільки коли це прямо передбачено законом або в 

усіх випадках, коли не існує прямої заборони? Чи можлива заміна боржника та 

кредитора у деліктному зобов‟язанні на підставі укладеного договору про заміну 

сторони? 

Дослідження деліктного зобов‟язання в динаміці передбачає перш за все 

формулювання підстав та умов його виникнення. Стаття 509 ЦК України, в якій 
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йдеться про підстави виникнення зобов‟язань, відсилає до статті 11 ЦК «Підстави 

виникнення цивільних прав та обов‟язків». Із вказаних у даній статті підстав 

виникнення цивільних правовідносин для деліктних зобов‟язань підходить така 

підстава, як заподіяння майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. 

Тобто без наявності заподіяної шкоди деліктне зобов‟язання виникнути не може. І 

саме заподіяння шкоди, а не склад цивільного правопорушення
1
, є підставою 

виникнення правового зв‟язку між делінквентом та потерпілим. Що стосується умов, 

за наявності яких заподіяння шкоди тягнутиме за собою обов‟язок делінквента її 

відшкодувати, то їх аналіз залежить від застосування загальних або спеціальних норм 

ЦК. Застосування правила генерального делікту (ст. 1166 ЦК) передбачає врахування 

трьох умов: протиправної поведінки, причинно-наслідкового зв‟язку між поведінкою 

та заподіяною шкодою та вини. Спеціальними правилами можуть бути передбачені 

інші додаткові умови та/або відсутність однієї із загальних умов. Так, наприклад, в 

разі заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки додатковими умовами будуть 

віднесення діяльності, внаслідок якої заподіяна шкода, до джерел підвищеної 

небезпеки, наявність у делінквента юридичних та фактичних прав на проведення 

такої діяльності. Разом з тим, така загальна умова, як вина делінквента, в даному 

випадку не має юридичного значення. 

Окремої уваги заслуговує стадія виконання деліктного зобов‟язання. Тут мають 

враховуватися загальні правила зобов‟язального права про строки, місце та способи 

виконання. Разом з тим, в положеннях ЦК, присвячених деліктам, існують і спеціальні 

правила про способи відшкодування заподіяної шкоди, які ставляться в залежність від 

того, яким благам заподіяна шкода (життю, здоров‟ю, майну).  

Як правило, деліктне зобов‟язання припиняється виконанням, в цьому і полягає 

його суспільна мета. Разом з тим, не можна не враховувати положення ЦК про 

альтернативні способи припинення зобов‟язань (новація, передача відступного, 

прощення боргу тощо). Норми ЦК України, наприклад, містять правила про 

неможливість припинення зобов‟язання з відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров‟я або смертю потерпілого, шляхом новації або 

зарахування однорідних зустрічних вимог. Однак щодо інших деліктних зобов‟язань 

законодавство не містить подібних правил. 

Таким чином, на наш погляд, на сьогодні варто відмовитися від дослідження 

правил про відшкодування позадоговірної шкоди через призму поняття 

«відповідальність», звернувши більшу увагу на вивчення делікту як цивільно-

правового зобов‟язання та застосування до нього загальних положень зобов‟язального 

права. 

 

                                                 
1
 Саме склад цивільного правопорушення, що складається із чотирьох елементів: протиправна поведінка, 

шкода, причинно-наслідковий зв‟язок, вина – тривалий час визнавався в науці цивільного права єдиною 

підставою цивільно-правової і зокрема деліктної відповідальності. 
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Роман Шишка  

Валерій Присяжнюк  
 

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА ШКОДИ,  

ЗАПОДІЯНИХ ПРАЦІВНИКАМ ПРАВОВОХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Останнім часом з‟явилася низка цікавих напрацювань в теорії загального та 

спеціального делікту. Серед наукових досліджень в цій сфері варто звернути увагу на 

роботи І.С. Канзафарової
1
, Т.С. Ківалової

2
 та Н.С. Кузнєцової. Остання не тільки 

узагальнила відомі підходи до цивільно-правової відповідальності, але й уточнила 

момент виникнення охоронного зобов‟язання та настання цивільно-правової 

відповідальності та механізму цивільно-правової відповідальності, який органічно 

поєднує елементи матеріально-правового та процесуально-правового характеру і 

проходить у своєму розвитку три рівні існування (законодавчий, правозастосовний і 

функціональний
3
.  

Розробляються загальні проблеми генерального делікту, суті цивільно-правової 

відповідальності (Приймак В.Д.
4
), спеціальних деліктів, проблеми удосконалення 

охорони права на відшкодування завданого збитку (Жуковська О.Л.
5
) чи моральної 

шкоди (Паліюк В.П.
6
), матеріально-правових та процесуально-правових аспектів 

деліктно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди за участі 

працівників міліції (Фролов М.М.
7
, Синєгубов О.В.

8
). Як свідчить перелік 

оприлюднених НАПрН України проблематик дисертаційних досліджень, інтерес 

науковців (Отраднова О.О., Боднарчук В.В., Бурлака І.В., Колєсніков О.М., 

Красовська А.М., Крисань Т.Є., Левандовскі К.М., Синявська Я.С., Ольшанченко В.І., 

Ясечко С.В., та ін.) до деліктних правовідносин не зменшується.  

На теоретичному та практичному рівнях проводяться розробки кваліфікуючих 

підстав для притягнення до відповідальності за шкоду, що заподіяна, по-перше, при 

виконанні посадових обов‟язків; по-друге, особам які відповідно до своїх обов‟язків 

постійно діють у ризиковому середовищі; по-третє, мають особливі повноваження 

щодо захисту суб‟єктивних прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Тут 

існує досить складна методологічна проблема визначення спрямованості 

дослідження: в межах цивілістичної доктрини деліктних зобов‟язань (до цього ми 

                                                 
1
 Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні. Автореф. дис … докт. 

юрид. наук. – К., 2007. – 36 с., Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – 

Одеса: Астропринт, 2006. – 264 с.  
2
 Ківалова Т.С. Зобов‟язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти). – 

Одеса: Юридична література, 2008. – 360 с; Ківалова Т.С. Зобов‟язання відшкодування шкоди за цивільним 

законодавством України: теоретичні проблеми. Спеціальність 12.00.03. Автореф. дис. ... докт. юрид, наук. 

Одеса. 2008, – 40 с. 
3
 Кузнецова Н.С. Гражданско-правовая отвественность: понятие, условия и механизм применения // Альманах 

цивилистики: Сборник статей. Вып. 3 / Под ред. Р. А. Майданика. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной 

литературы, 2010. – С. 30-48 
4
 Приймак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. 432 

с., Приймак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) / В.Д. 

Приймак. –К.: Юрінком Інтер, 2008. – 432 с.,  
5
 Жуковська О.Л. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки: деякі аспекти проблеми – 

К.: Либідь, 1994. – 200 с.  
6
 Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда. Монография. Изд. 2-е, испр. и доп. – К.: 

Право, 2000. – 272 с. 
7
 Фролов М.М. Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ. Спеціальність 12.00.03. Дис. ... 

канд. юрид. наук. Х. – 2006. – 196 с. 
8
 Синєгубов О.В. Особливості цивільно-правового захисту прав на гідність, честь та ділову репутацію 

працівників міліції. Спеціальність 12.00.03. Автореф. дис...канд. юрид. наук. Харків, 2008. –20 с., 
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схиляємося більше) чи в рамках теорії трудового права. Так, в одній із останніх робіт 

у цій сфері «обґрунтовано доцільність приведення норм «Положення про 

проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ» у 

відповідність до норм загального законодавства про працю України...»
1
. Разом з тим, 

ототожнювати службові відносини із трудовими, особливо в системі державної 

служби, не можна. Якщо в умовах хронічного недофінансування правоохоронних 

органів України повністю погодитися із трудовою концепцією деліктних зобов‟язань з 

відшкодування шкоди, завданої їх працівникові при виконанні трудових обов‟язків, то:  

1) це призведе до суттєвого погіршення правового становища працівників 

правоохоронних органів: необхідність вимагати відшкодування заподіяної їм шкоди у 

того, у кого немає для цього коштів (вони не передбачені кошторисом), незмінно 

призведе до перетворення такого права на декларацію, до виникнення конфліктів із 

усіма організаційними наслідками;  

2) з урахуванням процедури розгляду таких справ та судової практики це суттєво 

затягне здійснення права на відшкодування шкоди; 

3) так чи інакше потерпілому все одно доведеться звертатися до Європейського 

суду з прав людини за захистом своїх прав та для виконання уже прийнятих рішень 

(це займе 4-6 років);  

4) навіть рішення останнього навряд чи буде виконане через проблеми із 

виконанням судових рішень у цивільних справах загалом;  

5) суттєвої різниці в механізмі відповідальності за делікти у цивільному та 

трудовому праві в принципі немає;  

6) таке бачення залишає можливість деліквенту уникнути відповідальності в разі 

непред‟явлення йому регресного позову;  

7) ускладнюється процедура здійснення правосуддя (через тривалість і 

витратність);  

8) збільшується навантаження на і так перевантажену систему правосуддя. Отже, 

зважаючи на особливе правове становище працівника міліції та наведені аргументи, 

застосування цивільно-правового механізму компенсації шкоди більш доцільне. 

Багато досліджень в цій сфері стосуються визначення змісту термінології, 

зокрема понять «шкода», «збиток», «вина», «випадок», «непереборна сила», 

«відшкодування шкоди», «компенсація шкоди»
2
. Не вдаючись у сутність суперечок та 

аналіз досягнень попередників, ми звернемося до актів цивільного законодавства. Тим 

більше, що деліктна відповідальність за завдану шкоду за змістом глави 82 ЦК 

заснована на законі. Зокрема, це проявляється в тому, що у п. 3 ч. 2 ст. 11 ЦК України 

збитки та шкода охоплюється одним терміном «шкода», і при цьому вводиться новий 

термін «майнова (матеріальна) шкода», який не був передбачений проектом ЦК. Уже у 

п. 8 ч. 2 ст. 16 законодавець вжив невдале формулювання – «відшкодування збитків та 

інші способи відшкодування майнової шкоди» – що спричинило ряд запитань (Як 

співвідносяться між собою категорії «збитки» та «майнова шкода»: це одне й те ж, чи 

різні поняття, і якщо різні, то які існують види майнової шкоди?). Відшкодування – не 

єдиний спосіб вирішення деліктних конфліктів, а можливі й інші, що охоплюються 

диспозитивністю цивільного права. Так, доволі цікавим є випадок, що стався із М. 

Його необґрунтовано звинуватили у перевищені посадових обов‟язків, змусили під 

                                                 
1
 Гончарук В.В. Правове регулювання змін умов праці працівників міліції. Спеціальність 12.00.05. Автореф. 

дис...канд. юрид. наук. Х., 2009. – 20 с., 
2
 Ківалова Т.С. Зобов‟язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): 

монографія / Т.С.Ківалова; М–во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса. Юридична 

література, 2008. – С. 8.  
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загрозою звільнення з ОВС вибачитися перед сином поважного в районі чиновника, 

який вчинив злочин, негідно та нахабно вів себе при його затриманні: погрожував 

звільненням, ображав, чинив опір, завдав тілесних пошкоджень дільничному 

інспектору, навіть зірвав із нього погони. Співробітник був відсторонений від 

виконання своїх обов‟язків, перебував на лікуванні і витратив на нього свої кошти, 

перетерпів осуд зі сторони начальства та колективу, моральне приниження, різного 

роду тиск, що неодмінно виникає при проведенні упередженого службового 

розслідування. Як потім виявилося, він правильно оцінив ситуацію і застосував 

адекватні заходи з припинення протиправних дій в межах наданих йому повноважень. 

Коли за наполягання співробітника ситуацію оцінили об‟єктивно, йому запропонували 

підвищення в посаді, але в іншому районі. Ми категорично проти такої підміни 

відшкодування збитку та моральної шкоди – це суперечить справедливості, такі 

«відшкодування» не мають цивільно-правового характеру, а іноді навіть погіршують 

правове становище потерпілого.  

Надалі у ст. 22 – 23 ЦК України на легальному рівні законодавець, здавалося б, 

визначився із поняттями «збиток» та його проявами. Проте тут вбачаються 

непослідовність та певні недоречності: ч. 1 ст. 22 вказує на збитки, а у ч. 4 знову 

використано термін «майнова шкода», при цьому не пояснено, що мається на увазі: 

матеріальна шкода як рівнозначна правова категорія збиткам, чи нова, яка має свої 

прояви. Структура та спрямування цієї статті наводить нас на висновок, що швидше 

йдеться про перший аспект. Так, якщо законодавець нарешті, на відміну від ЦК УРСР, 

визначив, що є збитками та що до них відноситься, то того не сталося стосовно 

майнової шкоди: не визначено поняття, склад, прояви, особливості захисту прав. За 

п. 8 ст. 16 ЦК, це однозначні категорії. Навіть попри багатство української мови та 

можливість застосування синонімів, юридична лексика повинна бути чіткою і не 

тлумачити використані терміни по-різному. 

У гл. 82 ЦК «Відшкодування шкоди», яка є спеціальною і використовується на 

практиці, і у ст. 1166 ЦК України йдеться тільки про шкоду. Лише у ст. 1192 ЦК, 

очевидно, за недоглядом, знову використано термін «збитки». Виникає тоді слушне 

запитання: навіщо було у ст. 22 використовувати термін «збитки», щоб потім у тексті 

основного акту цивільного законодавства його ігнорувати. Краще було б використати 

єдиний термін «матеріальна шкода», і виділити терміни «позитивна шкода» у сенсі 

п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК та «упущена вигода» – п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України. Такий вихід є 

більш доречним за термінології гл. 82 ЦК України. В іншому випадку її слід 

виправити відповідно до логіки ст. 22 ЦК України. Але чи потрібно це робити? На 

наш погляд, ні.  

Термін «шкода» стійко увійшов в юридичну лексику, використовується в 

міжнародному праві, інших актах цивільного законодавства, є широковживаним в 

юридичному середовищі. Тому змінювати кардинальним чином юридичну лексику у 

цих актах нереально, недешево, затяжно. Суттєвої користі з цього ми не отримаємо, а 

у праві й так допустимі певні умовності та умовні терміни. Напрацювання у тому 

напрямку (Чорнооченко С.І.
1
 та ін.) законодавцем були проігноровані. Термін 

«компенсація моральної шкоди» є більш вдалим та таким, що влучно відображає її 

механізм та прояви. Принаймні, відшкодувати можна те, що було та виникло на 

правомірних підставах, особливо коли це стосується права власності чи права 
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інтелектуальної власності, а компенсувати слід негативні наслідки правопорушення, 

тобто те, чого до порушення права не було, або наявність чого складно довести.  

Ми підійшли до гносеологічного аспекту побудови зобов‟язань із відшкодування 

збитків та шкоди, який прослідковано у його історичному розвитку відповідно до 

нагальності завдань, що поставали перед суспільством, визначеності та стану 

охоронюваних цінностей у суспільстві та їх пріоритетів. Російське законодавство 

увібрало у себе західні моделі делікту та вирішення проблеми відшкодування завданої 

ними шкоди. Як відзначає Т.С. Ківалова, розробка теоретичних проблем теорії 

деліктів фактично почалась в тридцятих роках ХХ століття й розвивалась від 

коментування положень тодішніх актів цивільного законодавства до розв‟язання 

проблем відшкодування матеріальної і моральної шкоди
1
.  

Більшість правників делікти розглядають як різновид охоронних зобов‟язань, які 

виникають у момент: 1) скоєння правопорушення; 2) притягнення особи до 

відповідальності; 3) винесення рішення (вироку) суду про визнання факту 

правопорушення та скоєння його певною особою. Як встановлено вище, деліктне 

зобов‟язання слід виділяти як різновид зобов‟язань та вид цивільно-правової 

відповідальності. С.С. Алексєєв популяризував напрям розуміння юридичної 

відповідальності як правового явища, що існує та реалізується в рамках особливих 

охоронних правовідносин, але виникає лише на певній стадії їх розвитку. Отже, 

переростання охоронного зобов‟язання в цивільно-правову відповідальність – якісно 

нова форма існування цих правовідносин, що здійснюється на основі рішення суду та 

під державним примусом: 1) добровільного виконання рішення суду під контролем 

суду; 2) примусового виконання рішення суду державною виконавчою службою 

відповідно до процедури, що передбачена Законом України «Про виконавче 

провадження». В основі такої відповідальності – єдність матеріально-правових та 

процесуально-правових відносин. Власне цим юридична відповідальність 

відрізняється від добровільного відшкодування завданої шкоди в рамках охоронного 

зобов‟язання. Поза юридичною процедурою цивільно-правова відповідальність, як і 

інша правова відповідальність, неможлива.  

Таким чином, сутність цивільно-правової відповідальності: правової санкції у 

вигляді позбавлення порушника належних йому майнових прав без надання 

компенсації з метою відновлення майнового становища потерпілого
2
; як зафіксований 

правовий результат порушення суб‟єктивних цивільних прав, що «матеріалізується» у 

новому (або додатковому до порушеного) обов‟язку боржника і реалізується в межах 

окремого зобов‟язання, спрямованого на відшкодування завданої кредиторові шкоди
3
; 

у здійсненні особливого обов‟язку, що випливає із застосування особливої санкції в 

межах правоохоронного зобов‟язання
4
; реальне виконання обов‟язку із відшкодування 

шкоди в межах охоронних зобов‟язань для забезпечення фактичного захисту 

порушених суб‟єктивних прав потерпілого
5
; правовий засіб «...узгодження, 
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оптимізації законних інтересів кредитора й боржника за допомогою певних 

матеріально-правових і процесуально-правових гарантій»
1
, чи багатопланове правове 

явище «...яке необхідно одночасно розглядати з позицій забезпечення правопорядку, 

захисту прав та інтересів кредитора, а також з точки зору впливу на боржника. 

Одночасно цивільно-правова відповідальність є правовим засобом, спрямованим на 

відновлення майнового становища кредитора (потерпілого) та компенсацію його 

немайнових втрат за рахунок боржника»
2
. Остання позиція з огляду на об‟єкт нашого 

дослідження видається досить привабливою. 

Правопорушення абсолютних немайнових чи майнових прав (причина) і 

заподіяння збитку чи шкоди (п. 3 ст. 11 ЦК України – наслідок) спричиняють 

зобов‟язальне деліктне правовідношення. Проте тут ще не йдеться про цивільно-

правову відповідальність, а – ще раз наголошуємо – лише про деліктне 

правовідношення чи, точніше, деліктне зобов‟язання. Тут регулятивні відносини 

трансформуються в охоронні внаслідок вчинення правопорушення, а останні 

реалізуються у вигляді відповідальності лише в момент заявлення вимоги про 

притягнення до відповідальності. Іншими словами, йдеться про юридичну 

відповідальність як реалізований під примусом держави акт правозастосування, яка 

була індивідуально спрямована на порушника і виразилася у добровільному чи 

примусовому виконанні рішення про притягнення до відповідальності.  

Багато дослідників проблем цивільно-правової відповідальності пішли за О.С. 

Іоффе, який вважав, що цивільно-правова відповідальність є санкцією за 

правопорушення, яка проявляється у вигляді певних негативних для порушника 

наслідків (позбавлення його суб‟єктивних цивільних прав або покладення додаткових 

цивільно-правових обов‟язків)
3
. Такої позиції дотримується О.І. Міхно, яка вважає 

цивільно-правову відповідальність санкцією за цивільне правопорушення, що 

реалізується шляхом застосування до правопорушника нових чи додаткових цивільно-

правових обов‟язків та надає потерпілому нові чи додаткові суб‟єктивні цивільні 

права стосовно правопорушника
4
. Інші вважають, що цивільно-правовою 

відповідальністю є врегульований правом обов‟язок відповідати за свої дії
5
 чи лише 

обов‟язок відшкодувати шкоду та сплатити неустойку
6
 (вузьке тлумачення), чи «... 

заснований на імперативній нормі цивільного права новий (поряд з порушенням або 

замість нього) суб‟єктивний відносний обов‟язок правопорушника (заподіювача)»
7;8

.  

Важливим для розуміння механізму цивільно-правової відповідальності є 

дослідження її елементів. Зокрема, А.О. Собчак визначив такі основні елементи 

цивільно-правової відповідальності: 1) заходи відповідальності; 2) правопорушення 

як підстава виникнення охоронного зобов‟язання і застосування заходів 

відповідальності; 3) охоронні правовідносини; 4) застосування заходів 

відповідальності, яке проявляється в індивідуальних приписах юрисдикційних 
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органів; 5) процесуальне правовідношення, в межах якого особа притягується до 

відповідальності; 6) реальне несення порушником відповідальності (застосування до 

нього негативних наслідків відповідальності); 7) принципи та функції 

відповідальності, які поєднують вказані елементи її механізму в єдину цілісну і 

динамічну систему (працюючий механізм)
1
. Механізм відповідальності включає три 

відносно самостійні стадії: 1) механізм формування санкцій, в яких втілюються 

заходи відповідальності – законодавчий рівень відповідальності; 2) механізм 

реалізації (правозастосування) заходів відповідальності – правозастосовчий рівень 

відповідальності; 3) механізм реального впливу відповідальності на поведінку 

учасників відповідного правовідношення, тобто переведення санкції в реальну 

поведінку його учасників, яку намагався виписати законодавець – функціональний 

рівень відповідальності, на якому й проявляється її соціальна ефективність
2
. Такий 

підхід показує, як реалізується цивільно-правова відповідальність, і визначає 

найбільш вразливі рівні: досягнення відшкодування завданого збитку та недопущення 

завдання його у майбутньому. 

Загалом, як було відзначено вище, найбільш плідним є поділ деліктних 

зобов‟язань на загальний (генеральний) та спеціальні делікти
3
. Генеральний делікт 

визначає загальні засади відповідальності за заподіяння позадоговірної шкоди, 

зокрема: 1) шкода, заподіяна особі або майну, має бути відшкодована у повному обсязі 

особою, яка цю шкоду заподіяла; 2) факт заподіяння шкоди особі або майну 

незалежно від того, у сфері яких відносин її було заподіяно, визнається 

протиправним, якщо особа, яка заподіяла шкоду, не доведе відсутність своєї вини або 

правомірність своїх дій; 3) підставою виникнення деліктного зобов‟язання є склад 

цивільного правопорушення, що включає в себе протиправну поведінку, негативні 

наслідки, причинний зв‟язок та вину заподіювача шкоди. Загальним поняттям делікту 

і зобов‟язання, що виникає на його підставі, охоплюються різні види правопорушень. 

Вони мають певні відмінні риси, що дає підставу для виокремлення також деліктів 

спеціальних. 

У спеціальних деліктах відображені особливості окремих складів 

правопорушень за суб‟єктним складом деліквентів, механізмом заподіяння шкоди, 

правовим становищем потерпілих тощо. Застосування спеціальних деліктів чітко 

визначена у законі і вони застосовуються лише у випадках, прямо вказаних у законі. 

Тож вимоги загальної норми про відшкодування шкоди уточнюються у спеціальних 

деліктах. В.Т. Смирнов та А.О. Собчак виокремили такі спеціальні види деліктних 

зобов‟язань: 1) заподіяння шкоди незаконними діями державних та громадських 

організацій, а також посадових осіб; 2) заподіяння шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки; 3) заподіяння шкоди працівником у зв‟язку з виконанням його трудових 

(службових) обов‟язків; 4) заподіяння шкоди неповнолітніми та особами, які визнані 

недієздатними
4
.  

Дещо інші аспекти і послідовність поділу деліктних зобов‟язань запропонував 

О.С. Іоффе. Він розрізняв спеціальні види деліктних зобов‟язань: 1) відповідальність 

за діяльність, пов‟язану з підвищеною небезпекою для оточуючих; 2) відповідальність 
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за шкоду, заподіяну актами органів влади, у яких реалізується їхня управлінська 

функція; 3) відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено 

дієздатними особами і тими, хто не міг розуміти значення своїх дій, тощо
1
. 

Д.В. Боброва виокремлювала такі види деліктних зобов‟язань: 

1) відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини службової особи цієї 

організації; 2) відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних громадських 

організацій, а також службових осіб; 3) відповідальність за шкоду, заподіяну 

правоохоронними органами; 4) відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом 

підвищеної небезпеки; 5) відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, 

недієздатними особами та громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій; 

6) відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами; 7) зобов‟язання з 

відшкодування шкоди потерпілим, які є специфічними суб‟єктами (неповнолітнім, 

громадянам, які не підлягають соціальному страхуванню, та ін)
2
. 

Звертає на себе увагу однобічність підходів, у яких не знайшлося місця для 

деліктів проти працівників із особливим правовим статусом та службовців державних 

органів і органів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що практично всі 

запропоновані класифікації засновані на критерії специфіки суб‟єкта, діями чи 

бездіяльністю якого заподіяно шкоду.  

В кожній із розглянутих теоретичних позицій є певне раціональне зерно, слабкі 

та сильні сторони. Але не варто відповідальність як стан порушника, який шкодує про 

вчинене, несе негативні наслідки, впевнений у недопустимості подальших 

правопорушень тощо зводити до форми відповідальності – відшкодування шкоди чи 

сплати неустойки, чи, як визначено у ст. 613 ЦК України, штрафної неустойки. 

Очевидно, що якщо суд ухвалить рішення про визнання правочину недійсним 

відповідно до ст. 230 ЦК України і застосує передбачені законом наслідки, то вони за 

своїм впливом та характером мало чим відрізнятимуться від відповідальності, хоча й 

будуть реалізуватися за межами охоронних зобов‟язань. 

Досить цікавим є, на наш погляд, розуміння цивільно-правової відповідальності 

як будь-яких застосовуваних юрисдикційними органами примусових заходів впливу 

на правопорушника
3
. Таке бачення дозволяє більш широко тлумачити юридичну 

відповідальність і включати в неї всі засоби примусового впливу на боржника, з 

метою примушення його до належного виконання зобов‟язання. Відповідно, 

добровільне виконання обов‟язку, що виник із самого лише факту порушення 

зобов‟язання (наприклад, відшкодування заподіяного збитку, сплата штрафу), за такою 

логікою не вважається юридичною відповідальністю. Але за своїми наслідками немає 

сумніву щодо їхньої юридичної природи – санкції. Тому, за С.М. Братусем, сам факт 

державного примусу до належного виконання обов‟язку є конститутивною ознакою 

цивільно-правової відповідальності
4
.  

В доктрині цивільного права виокремлюють три елементи цивільно-правової 

відповідальності: державний примус, суспільний осуд протиправної поведінки 

правопорушника та обов‟язок понести негативні наслідки правопорушення
1
. 

Відповідальність як примусове вторгнення у сферу майнових чи особистих інтересів 

правопорушника повинна виходити тільки від держави і реалізовуватися під її 

                                                 
1
 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 803 – 819. 

2
 Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А. С. Довгерт та 

ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Т.2.– С. 505 – 560. 
3
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории). – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 83. 

4
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории). – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 43.  

1
 Йоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М., 1961. – С. 315-317.  
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контролем та від її імені. Юрисдикційна форма реалізації цивільної відповідальності є 

гарантією реалізації права потерпілого кредитора. Але така форма захисту порушених 

цивільних прав та законних інтересів спричиняє додаткові витрати: сплату судового 

мита, оплату послуг консультанта, адвоката тощо. Цивільно-правова відповідальність 

є засобом компенсації втрат кредитора і тому вона не може бути реалізована поза 

рамками юрисдикційної форми, без втручання юрисдикційних органів. Лише в цьому 

разі реалізація санкції може бути гарантована державою і забезпечена виконавчою 

службою у порядку виконавчого провадження. Проте рішення суду про притягнення 

до цивільної відповідальності не завжди означає реалізацію відповідальності, зокрема 

внаслідок неможливості виконання судового рішення з тих чи інших причин 

(наприклад, через відсутність у боржника майна). 

Потрібно мати на увазі, що відповідальність розглядається і як врегульований 

правом обов‟язок особи звітувати за свої дії
1
. Проте такий підхід не досить вдалий, 

оскільки до цивільно-правової відповідальності правопорушник притягується і в тому 

разі, коли він усвідомлює наслідки свого правопорушення та виявляє дієве розкаяння 

(виконує акцесорне зобов‟язання, що виникло внаслідок порушення), і тоді, коли він 

цього не робить.  

Чинне цивільне законодавство пов‟язує настання цивільно-правової 

відповідальності з порушенням зобов‟язання – його невиконанням чи неналежним 

виконанням (ст. 610 ЦК України) – та з певними наслідками такого порушення, що 

передбачені ст. 611 ЦК України. Інші заходи, спрямовані на належне виконання 

зобов‟язань, у тому числі й засоби забезпечення виконання зобов‟язань, мають 

самостійне правове регулювання і не належать до заходів цивільно-правової 

відповідальності. Разом з тим, деякі, як справедливо вважає Т.В. Боднар, принципові 

положення містяться у ГК України: учасники господарських правовідносин несуть 

відповідальність через застосування до порушників санкцій, які є правовим засобом 

відповідальності у сфері господарювання і являють собою заходи впливу на 

правопорушників шляхом застосування несприятливих економічних та/або правових 

наслідків
2
. 

Таким чином, цивільно-правову відповідальність за шкоду, що заподіяна 

працівникам правоохоронних органів порушенням їхніх майнових та немайнових 

прав нападом, непокорою, іншими протиправними діями, потрібно розуміти як 

обов‟язок компенсувати таку шкоду в повному обсязі, якщо порушник не доведе, що 

шкода сталася не з його вини. Такий підхід відповідає положенням теорії деліктів, 

сприяє забезпеченню правопорядку, захисту прав та інтересів потерпілих, а також 

посиленню правового впливу на боржників. 

 

                                                 
1
 Тархов В.А. Ответственность по советскому праву. – Саратов, 1973. – С. 8, 11.  

2
 Боднар Т.В. Форми та види відповідальності за порушення договірних зобов‟язань //Збірник тез доповідей 

учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи 

подолання кодифікаційних протиріч». – К.: В-во КНУ ім. Т.Шевченка, 2006. – С. 124. 
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Розділ V 

ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Юрій Баулін 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:  

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Кримінальна відповідальність є одним з центральних понять кримінального 

права поряд із злочином і покаранням. Словосполучення «кримінальна 

відповідальність» вживається в Конституції України, Кримінальному кодексі України 

(за підрахунками О.О. Дудорова – понад сто разів
1
), інших нормативно-правових 

актах, в доктрині, навчальній літературі, ЗМІ, у побуті. Разом з тим навколо цього 

поняття вже тривалий час точаться дискусії, оскільки словосполучення «кримінальна 

відповідальність» вживається в різних смислах, в тому числі і в законодавстві, і в 

науковій літературі
2
. 

Для з‟ясування того, що являє собою кримінальна відповідальність, необхідно 

сформулювати методологічний підхід до її розуміння та визначення. 

Перш за все, поняття кримінальної відповідальності покликано відображати 

певне правове явище, що має місце в реальній кримінально-правовій дійсності. Таке 

поняття, як відомо, повинно відображати суттєві ознаки цього явища та одночасно 

відмежовувати його від суміжних правових явищ, а також понять, що їх 

відображають. 

Крім того, вочевидь, що поняття кримінальної відповідальності відноситься до 

понятійного ряду кримінального права як галузі публічного права, яка внормовує 

(регулює) поведінку держави щодо злочинців
3
. Отже, кримінальна відповідальність як 

правове поняття повинно підкорятися загальним вимогам, що пред‟являються до 

понять сфери публічного права взагалі та кримінального права зокрема. 

Далі, навіть лінгвістичний підхід до оцінки словосполучення "кримінальна 

відповідальність" свідчить про те, що мова йде про відповідь особи за злочин, тобто 

відповідь за вчинення діяння, що передбачене Кримінальним кодексом України (далі – 

КК) як суспільне небезпечне (таке, що заподіяло істотну шкоду фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі), винне, вчинене суб‟єктом злочину (стаття 

11 КК). Звідси і відповідна реакція держави як офіційного представника 

                                                 
1
 Див.: Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних наукових концепцій // Вибрані праці з 

кримінального права/МВС України, Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. – 

Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2020. – С.81. 
2
 Огляд сучасних поглядів на поняття "кримінальна відповідальність" див. у роботах: Кузнєцова Н.Ф. Новий 

Уголовний Кодекс Республики Білорусь // Вест. Моск. ун-та: Серія 11: Право, 2002. – ғ 3. – С. 3-14; Кругликов 

Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 

2002. – 300 с.; Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К.: Атіка, 2004. – С. 17-22; Дудоров 

О.О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних наукових концепцій // Вказана праця, С.81-85; 

Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності // Проблеми законності. – Харків, 2009. – ғ 102. – 

С.138-141; Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: 

порівняльний аналіз: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 232 с. 
3
 Автор не поділяє поширеного погляду на те, що кримінальне право передбачає заборони, що регулюють 

поведінку осіб, на яких поширюється дія цих заборон. Автор виходить з того, що головне призначення права у 

суспільстві полягає в тому, щоб притаманними лише йому правовими засобами упорядковувати (унормовувати, 

врегульовувати) поведінку суб‟єктів права. Зокрема, призначенням норм кримінального права є унормування 

поведінки держави в особі спеціально уповноважених органів по відношенню до осіб, які вчиняють злочини, 

тобто унормування поводження держави із злочинцями. 
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громадянського суспільства на таке діяння суб‟єкта злочину, який вступив у конфлікт 

із суспільством, – витребувати у нього відповідь за вчинений злочин і певним чином 

відреагувати на таку поведінку злочинця. Отже, витребування відповіді злочинця і 

реакція держави щодо злочинця за вчинений ним злочин і охоплюється таким 

правовим явищем, як кримінальна відповідальність, яка нерідко справедливо 

відноситься до числа негативної, ретроспективної, каральної відповідальності. 

У зв‟язку з цим не можна погодитися з ідеєю існування поряд з негативною 

(ретроспективною), ще і позитивної (перспективної, проспективної 

тощо) кримінальної відповідальності. В літературі є прихильники такої 

відповідальності, але, на мій погляд, їм до сих пір не вдалося навести переконливих 

аргументів щодо наукової і практичної значимості позитивної кримінальної 

відповідальності
1
. 

Нарешті, відомо, що взаємовідносини між державою та громадянином, у тому 

числі й злочинцем, здійснюються у рамках певних правових відносин, оскільки згідно 

зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством, а органи державної влади, їх посадові особи зобов‟язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 

законами України. 

Правовідносини між державою і злочинцями відносяться до сфери публічно-

правових. Для таких правовідносин характерним є, зокрема, те, що вони визнаються 

владновідносинами, тобто відносинами влади і підкорення, яким притаманна 

юридична нерівність сторін, підкореність однієї сторони іншій тощо, методом їх 

регулювання є імперативний метод, а єдиним центром такого регулювання є держава
2
. 

При цьому більшість публічних правовідносин складається у так званій регулятивній 

сфері, в якій юридичні факти, що їх породжують, відносяться до нормального, 

повсякденного існування людей у суспільстві. Друга, але менша, частина публічних 

правовідносин виникає із аномального юридичного факту, як правило, 

правопорушення, в тому числі злочину. Саме цю другу частину публічних 

правовідносин прийнято називати охоронюваними публічними правовідносинами. 

Кримінальна відповідальність як правове явище в цих охоронюваних публічних 

правовідносинах виступає правовим засобом реагування держави на злочинну 

поведінку особи. Цей засіб встановлюється і застосовується державою імперативно 

(без згоди або за погодженням із злочинцем). Разом з тим, використання державою 

такого суворого правового засобу впливу на злочинця не може бути свавільним, не 

обмеженим будь-якими рамками. Це пояснюється тим, що в Україні як правовій і 

демократичній державі, людина, її життя і здоров‟я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека, визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов‟язком держави (частина перша, 

друга статті 3 Конституції України). Зазначені положення Конституції України є 

зобов‟язальними для держави у її відносинах з усіма громадянами, особами без 

громадянства та іноземцями, в тому числі і з тими, хто вчинив злочин. 

                                                 
1
 Із останніх вітчизняних робіт, в яких піддається критиці концепція позитивної кримінальної відповідальності, 

див.: О.О.Дудоров, вказ. праця, С. 82-84. 
2
 Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – 

ғ 1(28). – С. 36-46. 
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Відомо, що в суспільстві існує певна кількість населення  

(за деякими даними ця цифра становить 5,3 %), що вчиняє суспільно небезпечні 

діяння, які держава визнає злочинами. Оскільки у суспільстві є таке явище, як 

злочинність (сукупність злочинів, які вчиняються певною частиною населення країни 

на території держави протягом певного проміжку часу), то між державою і особами, 

що вчиняють злочини, існують суспільні відносини, предметом яких є боротьба із 

злочинністю шляхом обмеження прав і свобод злочинців
1
. Ці відносини, на наш 

погляд, вдало названі як кримінально-правові суспільні відносини
2
, які врегульовані 

нормами кримінального права. При цьому регулюються ці відносини нормами 

кримінального права на двох рівнях: нормативному (законодавчому) та 

індивідуальному
3
. Нормативний рівень покликаний врегулювати кримінально-правові 

суспільні відносини між державою і всіма особами, які підпадають під ознаки 

суб‟єктів злочинів, передбачених у КК. В той же час на індивідуальному рівні 

врегульовуються конкретні кримінальні правовідносини між державою і певним 

злочинцем. 

Іншими словами, на першому, нормативному (законодавчому) рівні КК 

унормовуються суспільні кримінально-правові відносини між державою і всіма 

потенційними злочинцями, оскільки саме КК становить в Україні єдиний 

кодифікований закон України про кримінальну відповідальність, який ґрунтується на 

Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права 

(частина перша статті 3 КК). Згідно із частиною другою статті 1 КК визначає, які 

суспільно небезпечні діяння є злочином та які покарання застосовуються до осіб, що 

їх вчинили. Ці положення КК узгоджуються із приписами пункту 22 частини першої 

статті 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України 

визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них. Вочевидь, що 

поняття відповідальності, про яку йдеться в пункті 22 частини першої статті 92 

Конституції України, охоплює не тільки кримінальне покарання, зазначене у частині 

першій статті 62 Конституції України і частині другій статті 1 КК, а й інші обмеження 

прав і свобод злочинців, що передбачені чинним КК. 

На другому, індивідуальному рівні врегульовуються вже певні, конкретні 

кримінальні правовідносини, або, краще сказати, правовідносини кримінальної 

відповідальності. Ці правовідносини виникають із конкретного юридичного факту, 

передбаченого нормами кримінального права, а саме із вчинення особою певного 

злочину. Іншими словами, конкретні правовідносини кримінальної відповідальності 

виникають між державою в особі суду, а також органів, що виконують обвинувальний 

вирок суду, з одного боку, та конкретним (індивідуальним) злочинцем, який вчинив 

певний злочин з числа тих, що передбачені КК, з другого боку. Саме в межах цих 

конкретних (індивідуальних) правовідносин кримінальної відповідальності і 

здійснюється реальне обмеження прав і свобод злочинця з боку держави. 

Зазначений механізм встановлення та застосування (реалізації) кримінальної 

відповідальності узгоджується із сучасними уявленнями щодо правових засобів 

боротьби із злочинністю (часто кажуть – протидії злочинності), а також ролі держави 

                                                 
1
 Так, згідно п. 7 статті 117 Конституції України Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення 

боротьби зі злочинністю. 
2
 Наден О.В. Щодо методологічних засад розуміння кримінального права (у зв‟язку з дослідженням проблем 

кримінально-правового регулювання) // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – ғ 4(43). – С. 171-

181.  
3
 Наден О.В. До поняття кримінально-правового регулювання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 

– 2005. – ғ 1. – С. 154-158. 
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у цій боротьбі (протидії). Зокрема, ця роль полягає в тому, що правова держава 

повинна визначити у законі чітко і однозначно ознаки діянь, які визнаються нею 

злочинами, а також встановити в законі за них певну кримінальну відповідальність; 

вжити заходів щодо запобігання вчиненню злочинів; виявити (встановити, затримати 

тощо) осіб, які все ж таки вчинили злочини і притягнути їх до кримінальної 

відповідальності або використати альтернативи кримінальному переслідуванню; у 

випадку притягнення осіб до кримінальної відповідальності обмежити їх права і 

свободи на підставі, в порядку і для досягнення цілей, передбачених законом. 

Разом з тим, вочевидь, що державою можуть бути обмежені не будь-які права і 

свободи злочинця. Перелік цих прав і свобод та межі втручання в них держави при 

встановленні та застосуванні кримінальної відповідальності для захисту 

фундаментальних цінностей повинні бути конституційно допустимими, 

співрозмірними (пропорційними) та відповідати принципу верховенства права. Вони 

визначаються, зокрема, національними та міжнародними актами про права людини, 

практикою Європейського Суду з прав людини і конкретизуються в чинному 

Кримінальному кодексі. Як зауважує Ю.А.Пономаренко, Конституція України та 

міжнародні акти про права людини забороняють обмежувати, в тому числі і в порядку 

покарання, наприклад, такі права людини, як право на життя, право на здоров‟я та 

тілесну недоторканність, право на честь і гідність, право на участь в управлінні 

державними справами. В той же час зазначеними актами допускається можливість 

обмеження таких прав злочинця, як його право на особисту свободу, право на 

власність, на працю тощо
1
. 

В рішенні у справі X та Y проти Нідерландів від 26 березня 1985 року 

Європейський Суд з прав людини підтвердив свою позицію, відповідно до якої вибір 

необхідних для дотримання положень Конвенції засобів залежить від розсуду держав-

учасників (п. 24)
2
. При цьому тлумачення терміна "покарання" у змісті статті 7 

Конвенції дано Європейським судом у рішенні у справі Уелч проти Сполученого 

Королівства від 9 лютого 1995 року
3
. При оцінюванні тієї чи іншої міри як 

"покарання" моментом відліку повинно бути визначення того, чи є її застосування 

наслідком засудження за "кримінальний злочин". Інші фактори, які можуть братись до 

уваги як значимі в цьому відношенні, це характер і мета міри, що розглядається, її 

визначення у відповідності з внутрішнім правом, процедури її застосування і 

здійснення, а також її суворість (п. 28). 

Акцентування на тому, що кримінальна відповідальність полягає в обмеженні 

прав і свобод злочинця логічно призводить до необхідності співставлення цього 

поняття з поняттям кримінального покарання. Це пояснюється тим, що суттєва ознака 

такого покарання, яка передбачена частиною першою статті 50 КК, також полягає в 

передбаченому законом обмеженні "прав і свобод засудженого". Загальновизнано, що 

поняття "кримінальна відповідальність" за своїм об‟ємом є більш широким, ніж 

кримінальне покарання і співвідносяться вони як ціле і частина
4
. А це означає, що 

поняття кримінальної відповідальності охоплює собою не тільки правообмеження, які 

притаманні дванадцяти видам покарань, передбачених у статтях 51-64, 98-102 КК, а й 

інші обмеження прав і свобод злочинця, що передбачені КК.  

                                                 
1
 Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. – Харків, 2009. – С. 11-13. 

2
 Eur. Court H.R. X and Y v. the Netherlands, Judgment of 26 March 1985. Series A. No. 91 

3
 Eur. Court H.R. Welch v. the United Kingdom, Judgment of 9 February 1995. Series A. No. 307-A. Перевод на 

русский язык см.: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т.2. С.79-84. 

 
4
 Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. – Харків, 2009. – С. 143. 
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Мова йде, перш за все, про осуд особи, визнаною винною у вчиненні злочину, що 

знаходить юридичне вираження у стані її судимості
1
. Європейський Суд з прав 

людини вважає, що саме по собі судове рішення, яким особа визнається винною, 

спричиняє йому шкоду, навіть незалежно від несприятливих соціальних наслідків, які 

воно також може потягнути за собою
2
. 

Другою групою правообмежень, що охоплюється поняттям кримінальної 

відповідальності, є такі, що застосовуються до осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням (статті 76, 79, 104 КК). Такими правообмеженнями згідно 

статті 76 КК можуть бути наступні обов‟язки, покладені судом на винну особу: 

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого; 2) не виїжджати 

за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої 

інспекції; 3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця 

проживання, роботи або навчання; 4) періодично з‟являтися для реєстрації в 

кримінально-виконавчу інспекцію; 5) пройти курс лікування від алкоголізму, 

наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров‟я інших осіб. 

Таким чином, зміст кримінальної відповідальності складають обмеження прав і 

свобод особи, винної у вчиненні злочину, що притаманні кримінальним покаранням, 

судимості особи та правообмеженням при звільненні особи від відбування покарання 

з випробуванням
3
.  

Разом з тим, обмеження державою в межах публічно-правових відносин життєво 

важливих прав і свобод людини, в тому числі злочинця, можливо лише з врахуванням 

положень статті 6 Конституції України, згідно якої "державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України". Іншими 

словами, вид і міра обмежень прав і свобод людини, винної у злочині, повинні бути 

визначені законодавцем (законодавчий аспект кримінальної відповідальності), 

індивідуалізовані (конкретизовані) судом (судовий аспект) і здійснені спеціальними 

органами виконавчої влади (виконавчий аспект). 

Діяльність законодавчих, судових та виконавчих органів влади щодо 

встановлення, індивідуалізації та реалізації кримінальної відповідальності хоча і має 

свій відмінний правовий зміст та форму, різні підстави, початок та закінчення і 

здійснюється в межах певних правовідносин, але разом з тим їх об‟єднує, зокрема, та 

обставина, що всі вони відображають соціальну та правову сутність кримінальної 

відповідальності, а саме: обмежують права і свободи злочинця. 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада 

України (стаття 75 Конституції України). До повноважень Верховної Ради України 

належить прийняття законів (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України). 

Згідно з частиною першою статті 92 Конституції України виключно законами України 

визначаються, зокрема, права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і 

свобод; судочинство, організація і діяльність органів виконавчої влади, прокуратури, 

органів дізнання і слідства, органів і установ виконання покарань; діяння, які є 

злочинами та відповідальність за них (пункти 1, 12, 14, 22). 

                                                 
1
 Голіна В.В. Судимість: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 384 с. 

2
 Van Dijk P., van Hoof G.J.H. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. The Hague, 1998. 

P. 480. 
3
 Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. – Харків, 2009. – С. 142-144. 
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Зміст діяльності Верховної Ради України щодо визначення кримінальної 

відповідальності за злочини, як і діяльності суду щодо індивідуалізації такої 

відповідальності, а також органів і установ, що виконують обвинувальний вирок суду 

може бути представлений через взаємодію трьох складових, а саме: суб‟єкта такої 

діяльності, її об‟єктів та саму діяльність, яка здійснюється і завершується в певній 

правовій формі. 

З цієї точки зору суб‟єктом встановлення кримінальної відповідальності 

виступає, як відомо, лише парламент – Верховна Рада України. Об‟єктом такої, 

законодавчо визначеної кримінальної відповідальності, є права та свободи тих осіб, 

які потенційно визначені в КК як можливі злочинці. Висновок про це можна зробити 

на підставі аналізу ряду його положень. По-перше, КК визначає, які суспільно 

небезпечні діяння є злочинами. Згідно з частиною першою статті 11 КК злочином є 

передбачене КК суспільно небезпечне, винне діяння, вчинене суб‟єктом злочину. В 

свою чергу суб‟єктом злочину визнається фізична осудна особа, яка досягла віку, з 

якого відповідно до КК може наставати її кримінальна відповідальність (частина 

перша статті 18 КК). Таким чином, обов‟язковим елементом будь-якого злочину, 

визначеного парламентом, є вказівка на певне коло фізичних осіб, спроможних бути 

суб‟єктами такого виду злочину. Саме обмеження прав і свобод цих осіб і є об‟єктом 

законодавчо визначеної кримінальної відповідальності. 

По-друге, КК також визначає, які покарання, а також інші обмеження повинні 

застосовуватися до осіб, що вчинять злочини. Перш за все, стаття 51 КК передбачає 

дванадцять видів покарань, які повноважний застосовувати суд. таких покарань. 

Згідно частини першої статті 50 КК кримінальне покарання полягає, зокрема, в 

передбаченому законом (перш за все КК) обмеженні прав і свобод засудженого. Але 

ще до того, як з‟явиться фігура засудженого, КК встановлює вичерпний перелік 

покарань, передбачає властивості кожного з них, в тому числі встановлює, які саме і в 

яких межах можуть бути обмежені права і свободи майбутніх засуджених. Крім того, в 

Загальній частині КК, наприклад, при звільненні особи від покарання з 

випробуванням (статті 76, 104 КК), передбачаються інші обмеження, відмінні від 

покарань, які вправі суд накласти на особу, винну у вчиненні злочину. Нарешті, по-

третє, законодавець передбачає в санкціях відповідних статей Особливої частини КК 

певні види і розміри покарань, які повноважний призначати злочинцю суд з 

урахуванням відповідних положень Загальної частини КК. 

Отже, законодавчо встановлені обмеження прав і свобод злочинця знаходять своє 

закріплення у положеннях як Особливої, так і Загальної частини КК. А це означає, що 

законодавець фактично ототожнює кримінальну відповідальність із санкцію 

кримінально-правової норми. Це відповідає погляду на те, що така санкція включає в 

себе не тільки положення відповідної санкції статті Особливої частини КК, а й увесь 

комплекс приписів КК щодо покарання та інших обмежень прав і свобод злочинця, 

передбачених в Загальній частині КК
1
. 

Таким чином, правовою формою законодавчо визначеної кримінальної 

відповідальності є приписи Загальної та Особливої частини КК, що передбачають 

обмеження прав і свобод злочинця, які повноважний застосувати кримінальний суд 

щодо конкретної особи, визнаної винною у вчиненні певного злочину. Підставою 

встановлення законодавцем кримінальної відповідальності є криміналізація певного 

виду суспільно небезпечної поведінки людини у суспільстві. 

                                                 
1
 Наден О.В. Структура норм кримінального права//Проблеми законності. Вип. 79: респ. міжвідом. наук. зб. – 

Х.: Національна юридична академія України, 2006. – С. 121-129. 
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Діяльність парламенту щодо встановлення кримінальної відповідальності 

здійснюється в рамках конституційних правовідносин. Саме стосовно такої діяльності 

вживають поняття криміналізації (передбаченості в законі ознак діяння в якості 

злочину), пеналізації (встановлення кримінального покарання), а також диференціації 

такої відповідальності. Суб‟єктом криміналізації, пеналізації і диференціації 

кримінальної відповідальності є саме Верховна Рада України. Парламент встановлює 

та диференціює вид та міру обмежень прав і свобод тієї людини, яка в майбутньому 

може бути визнана судом винною у вчиненні конкретного злочину. Вочевидь, що 

початковим моментом зазначеної відповідальності є день набрання чинності закону 

про кримінальну відповідальність, а кінцевим моментом – день втрати ним такої 

чинності (за винятком зворотної дії закону в часі – стаття 5 КК). Кримінально-

правовим наслідком набрання чинності законом про кримінальну відповідальність є 

поширення положень цього закону в частині кримінальної відповідальності, на 

невизначене коло осіб, здатних бути суб‟єктами злочинів, передбачених КК. 

Для конкретної особи кримінальна відповідальність індивідуалізується судом. 

Конституційно-правовою підставою для такої діяльності суду є положення частини 

другої статті 61 Конституції України, згідно якої "юридична відповідальність особи 

має індивідуальний характер". Стаття 62 Конституції України передбачає, що "ніхто 

не може бути визнаний винним у вчиненні злочину і не може бути підданий 

кримінальному покаранню інакше, як у порядку, встановленому законом, та на 

підставі обвинувального вироку суду". Таким чином, суб‟єктом індивідуально 

визначеної (інколи кажуть – конкретизованої) кримінальної відповідальності є тільки 

суд. Об‟єктом такої індивідуалізації є конкретні права і свободи особи, яка визнана 

судом винною у вчинені певного злочину. Підставою індивідуалізації судом 

кримінальної відповідальності є вчинення цією особою суспільно-небезпечного 

діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК (частина перша статті 2 КК). 

Необхідною умовою такої індивідуалізації є юридична кваліфікація вчиненого даною 

особою певного злочину. Від цього залежить, які права і свободи злочинця і в яких 

межах повноважний обмежити суд, оскільки санкція кримінально-правової норми є 

типізованою і залежить від того виду і характеру злочину, у вчинені якого визнано 

винною дану особу. 

Діяльність суду щодо індивідуалізації кримінальної відповідальності 

регламентується положеннями КК про поняття та мету покарання (стаття 50), види 

покарань (статті 51-64, 98-103) загальні засади і порядок (правила) призначення 

покарання (статті 65-72, 103 КК), звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (статті 75, 76, 79, 104 КК), судимість (стаття 88 КК). Вочевидь, що 

індивідуалізована (конкретизована) судом кримінальна відповідальність 

ототожнюється в основному з поняттям покарання, визначеного в частині першій 

статті 50 КК, як заходу примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду 

до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого. Але індивідуалізація кримінальної 

відповідальності має місце і при звільненні особи від відбування покарання з 

випробуванням, оскільки підставою такого звільнення є висновок суду про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання (стаття 75 КК). КК 

передбачає також і можливість дострокового зняття судом судимості, якщо особа 

після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою 

поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення (частина перша 

статті 91 КК). Юридичною формою індивідуалізації кримінальної відповідальності є 

обвинувальний вирок суду. 
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Відповідно до чинного КК на етапі індивідуалізації кримінальної 

відповідальності виділяють три форми її реалізації. Перша форма – це обмеження 

особи, винної у вчиненні злочину, у праві на "добре ім‟я", тобто обмеження її гідності. 

Відповідно до частини четвертої статті 74 КК "особа, яка вчинила злочин невеликої 

або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде 

визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю 

особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною". Згідно 

частини п‟ятої статті 74 КК "особа також може бути за вироком суду звільнена від 

покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу". В зазначених 

випадках суд виносить обвинувальний вирок, в якому визнає дану особу винною у 

вчиненні певного злочину, але не призначає їй покарання за умов, передбачених в 

частині четвертій чи частині п‟ятій статті 74 КК. 

Друга форма реалізації судом кримінальної відповідальності – це винесення 

обвинувального вироку з призначенням особі певного виду і міри покарання, від 

відбування якого вона звільняється (умовно чи безумовно). Наприклад, згідно частини 

першої та другої статті 75 КК "якщо суд при призначенні покарання у виді виправних 

робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, а також 

позбавлення волі на строк не більше п‟яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу 

винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням. У цьому разі суд ухвалює звільнити 

засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного 

судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього 

обов‟язки". Вочевидь, що у зазначеному випадку мова йде про умовне звільнення від 

відбування призначеного покарання. 

Відповідно до частини третьої статті 84 "військовослужбовці, засуджені до 

службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі 

визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров‟я, звільняються від 

покарання". В цьому випадку звільнення від відбування призначеного покарання є 

безумовним. 

Третя (і найбільш типова) форма реалізації судом кримінальної відповідальності 

– це винесення обвинувального вироку з призначенням даній особі певного виду і 

міри покарання, поєднане з необхідністю його відбування. 

Індивідуалізація судом кримінальної відповідальності здійснюється в межах 

конкретних кримінально-правових відносин. Ці відносини виникають з моменту 

вчинення особою злочину. На етапі дізнання та досудового слідства виконавча влада 

здійснює кримінальне переслідування цієї особи в рамках кримінально-

процесуальних відносин. Суд же в обвинувальному вироку констатує, що дана особа 

дійсно вчинила певний злочин, і індивідуалізує їй кримінальну відповідальність на 

підставі положень, встановлених КК. Така індивідуалізація здійснюється в 

процесуальному порядку, встановленому нормами кримінально-процесуального 

права. Індивідуалізація визнається завершеною з дня набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду. У такому вигляді вона існує до дня звернення цього 

вироку до виконання. Кримінально-правовим наслідком індивідуалізації кримінальної 

відповідальності є, за загальним правилом, виникнення судимості у засудженої особи. 

Виконавчий аспект кримінальної відповідальності має дві сторони: з одного 

боку, це діяльність спеціальних органів виконавчої влади (суб‟єкт діяльності) по 

виконанню обвинувального вироку суду, тобто діяльність, пов‟язана з реальним 

обмеженням індивідуалізованих судом прав і свобод засудженої особи. З іншого боку, 
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це перетерплення цією особою обмеження її тих самих прав та свобод (об‟єкт 

діяльності), які індивідуалізовані (конкретизовані) судом. 

Початковим моментом кримінальної відповідальності, що здійснюється 

спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, слід вважати день звернення 

обвинувального вироку суду до виконання, а кінцевим моментом – за загальним 

правилом, останній день відбування особою призначеного покарання. В тих випадках, 

коли після відбування покарання особа певний час перебуває в статусі такої, що має 

судимість (стаття 89 КК), є підстави вважати, що вона продовжує перебувати в 

кримінально-правових відносинах з державою і тому тимчасово перетерплює 

кримінальну відповідальність, пов‟язану з обмеженням її права на "добре ім‟я", 

встановлену обвинувальним вироком суду (частина перша статті 88 КК). Адже така 

особа ще деякий час після відбуття покарання вважається такою, що є засудженою за 

вчинений злочин, злочинцем, а це має певні юридичні наслідки у випадках, 

передбачених законами України (частина друга статті 88 КК). Але й в цьому випадку 

закон передбачає можливість дострокового припинення такої відповідальності 

шляхом дострокового зняття судимості (стаття 91 КК). 

Соціальною та юридичною сутністю кримінальної відповідальності як категорії 

публічного права є обмеження прав і свобод злочинця. Така відповідальність існує в 

трьох аспектах: законодавчому, судовому та виконавчому. Правовою формою 

законодавчо визначеної кримінальної відповідальності є приписи Загальної та 

Особливої частини КК, в яких передбачені вид і міра обмеження прав і свобод 

потенційних злочинців, індивідуально визначеної (конкретизованої) судом – 

обвинувальний вирок суду і реально здійснюваної – діяльність органів виконавчої 

влади, спеціально уповноважених на виконання обвинувального вироку суду. Таким 

чином, кримінальну відповідальність можна визначити, як передбачені Кримінальним 

кодексом України вид та міра обмежень прав і свобод злочинця, що 

індивідуалізуються судом та здійснюються спеціальними органами виконавчої влади.  
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Петро Андрушко 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
 

Поняття (категорії) «злочин», «склад злочину», «кримінальна відповідальність» 

та «покарання» є головними, основоположними, визначальними і 

системоутворюючими як у теорії кримінального права, так і у кримінальному 

законодавстві. Проте у самому кримінальному законі дається визначення лише двох із 

цих понять – злочину і покарання. 

Зазначені поняття також є взаємозумовленими, їхній зміст та ознаки 

перетинаються – це, зокрема, стосується понять «злочин» і «склад злочину» та 

«кримінальна відповідальність» і «покарання». Окремі вчені взагалі ототожнюють 

поняття «злочин» і «склад злочину»; «кримінальна відповідальність» і «покарання».  

Питання про поняття кримінальної відповідальності, його співвідношення з 

іншими названими поняттями, визначення змісту та ознак кримінальної 

відповідальності було, є і буде залишатися одним із найбільш дискусійних в теорії 

кримінального права, оскільки спроби виробити загальноприйняте визначення 

поняття кримінальної відповідальності приречені на невдачу, незважаючи на те, що 

таке визначення було сформульоване Конституційним Судом України.
1
 

Ю.В. Баулін слушно зазначає, що, формулюючи авторське визначення поняття 

кримінальної відповідальності, можна йти двома шляхами: 1) проаналізувати погляди 

вчених і висловити власну позицію з цього приводу, або 2) опрацювати чинний 

Кримінальний кодекс в тих частинах, де вживається термін «кримінальна 

відповідальність» та суміжні поняття, і на цій підставі зробити висновок про те, яке 

розуміння кримінальної відповідальності закладене в КК України.
2
 

Метою цієї публікації не є аналіз висловлених в науковій літературі поглядів на 

поняття кримінальної відповідальності, оскільки такий аналіз вже був здійснений 

іншими науковцями. Як зазначає Ю.В. Баулін, основні визначення кримінальної 

відповідальності можна об‟єднати у чотири основні групи. Перша група включає 

концепції «відповідальність – санкція», у яких відповідальність розглядається або як 

«реальне застосування кримінально-правової норми», або як «застосування і 

реалізація санкції». Друга група концепцій – це концепції «відповідальність-

обов‟язок», прихильники яких розглядають кримінальну відповідальність як певний 

обов‟язок особи, котра вчинила злочин, перед державою. Третя група об‟єднує 

концепції «відповідальність – правовідносини», у межах яких змістом кримінальної 

відповідальності вважають урегульовані нормами кримінального права суспільні 

відносини. І, нарешті, четверта група – це концепції «відповідальність – засудження». 

Крім того, у літературі висловлюються й більш узагальнені визначення поняття 

кримінальної відповідальності, які об‟єднують елементи декількох з описаних вище 

підходів.
3
 

Варто погодитися з Ю.В. Бауліним, що наведені визначення кримінальної 

відповідальності відображають основні риси кримінальної відповідальності, а 

найбільш правильним було б таке визначення, яке б поєднувало позитивні елементи 

                                                 
1
 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх 

справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа по 

депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. ғ 9-рп / 1999. 
2
 Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – С. 17. 

3
 Там же. – С. 17 – 22. 
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всіх зазначених концепцій, і містило б усі характерні ознаки кримінальної 

відповідальності, що так чи інакше випливають із закону.
1
 При визначенні поняття 

кримінальної відповідальності необхідно врахувати те, що основною формою її 

реалізації є покарання, визначення якого міститься у ст. 50 КК України – це захід 

примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною 

винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і 

свобод засудженого. Тобто змістом покарання, а відтак і змістом кримінальної 

відповідальності, яка реалізована чи може бути реалізована у призначеному чи 

потенційно можливому покаранні, є обмеження прав і свобод особи, притягненої до 

кримінальної відповідальності.  

У цій статті я хотів би детальніше розглянути визначення та співвідношення 

понять «кримінальна відповідальність», «криміналізація суспільно небезпечних 

діянь», «диференціація кримінальної відповідальності» та «індивідуалізація 

кримінальної відповідальності», приділити увагу питанням про види кримінальної 

відповідальності та види диференціації кримінальної відповідальності, а також 

проаналізувати особливості диференціації кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини, враховуючи надзвичайну актуальність посилення боротьби з 

корупцією на нинішньому етапі політичного і соціально-економічного розвитку 

України.  

Автор загалом поділяє позицію Ю.В. Бауліна щодо визначення поняття 

кримінальної відповідальності як передбачених Кримінальним Кодексом видів та 

заходів обмеження прав і свобод злочинця, що індивідуалізується судом та 

здійснюється спеціальними органами держави, та її поділу на потенційну 

кримінальну відповідальність – передбачені кримінальним законом обмеження прав і 

свобод, яким може підлягати особа за вчинення злочину у майбутньому – та реальну 

кримінальну відповідальність – індивідуалізоване судом в обвинувальному вироку 

обмеження прав і свобод особи, визнаної винною у вчиненні злочину. 

Необхідно розрізняти диференціацію та індивідуалізацію кримінальної 

відповідальності. Диференціація кримінальної відповідальності здійснюється 

законодавцем у санкціях статей Особливої частини КК і окремих нормах Загальної 

частини КК, а індивідуалізація – судом у обвинувальному вироку. Диференціюється 

потенційна кримінальна відповідальність, а індивідуалізується реальна 

відповідальність. Індивідуалізація кримінальної відповідальності може здійснюватись 

лише в межах диференційованої потенційної кримінальної відповідальності. 

Диференціації кримінальної відповідальності при криміналізації певного діяння 

зазвичай передує вирішення питання про диференціацію відповідальності за нього 

взагалі, тобто вирішення питання, якою має бути відповідальність за діяння, які 

законодавець має намір визнати правопорушенням, – адміністративною, 

кримінальною, цивільно-правовою чи фінансово-правовою у вигляді штрафних 

санкцій. 

Поняття «диференціація кримінальної відповідальності» і «криміналізація», на 

мій погляд, взаємопов'язані. Умовно можна вважати, що диференціації кримінальної 

відповідальності передує криміналізація законодавцем певних суспільно небезпечних 

діянь. Оскільки ж законодавче визнання певного діяння злочином неможливе без 

встановлення (визначення) виду і розміру покарання за його вчинення в санкції норми 

Особливої частини КК, в диспозиції якої формулюється склад відповідного злочину, 

то. очевидно, визнання законодавцем певного діяння злочином, вчинення якого до 

                                                 
1
 Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – С. 22.  
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цього не тягло кримінальної відповідальності, є одночасно і його криміналізацією, і 

диференціацією кримінальної відповідальності за його вчинення – 

«диференційованою криміналізацією». Диференціація законодавцем вже встановленої 

за певне діяння кримінальної відповідальності як «специфічна» його діяльність – це 

або внесення ним змін до санкції кримінально-правової норми, в диспозиції якої 

передбачений склад певного злочину, тобто в якій вже криміналізоване відповідне 

діяння, або внесення змін до окремих інститутів Загальної частини КК, якими 

встановлюються правила (особливості) застосування видів і розмірів певних покарань 

до певних категорій осіб, які вчинили злочини. Саме як зміну виду, розміру і 

характеру передбаченої законом міри відповідальності в залежності від зміни 

суспільної небезпечності діяння і особи, яка його вчинила, а також із врахуванням 

принципу гуманізму та інших важливих обставин, визначає поняття диференціації 

кримінальної відповідальності А.В. Васильєвський. 

При здійсненні диференціації кримінальної відповідальності необхідно 

враховувати легальне її визначення та характерні ознаки, які були названі 

Конституційним Судом України. Кримінальна відповідальність – це: 1) особливий 

елемент у механізмі кримінально-правового реагування держави щодо особи, яка 

вчинила злочин; 2) особливий правовий інститут, у межах якого здійснюється 

реагування держави на вчинений злочин; 3) офіційна оцінка відповідним державним 

органом поведінки особи як злочинної; 4) форма реалізації державою правоохоронних 

норм, яка в кінцевому підсумку, як правило, полягає в застосуванні до особи, що 

вчинила злочин, конкретних кримінально-правових заходів примусового характеру 

через обвинувальний вирок суду; 5) вона може мати не лише форму покарання, а й 

виражатись у засудженні особи умовно чи з відстрочкою виконання вироку або 

зводитись тільки до осуду особи, яка вчинила злочин; 6) кримінальна відповідальність 

настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду
1
. 

Суттєвим моментом у визначенні, даному Конституційним Судом України, є 

визнання кримінальної відповідальності формою реалізації правоохоронних норм 

шляхом застосуванні до особи, яка вчинила злочин, конкретних кримінально-

правових заходів примусового характеру. Сутністю цих заходів є обмеження окремих 

прав і свобод особи, визнаної судом винною у вчиненні злочину, та ущемлення її 

інтересів. 

Диференціація кримінальної відповідальності фактично здійснюється 

законодавцем за всіма ознаками складу злочину (за винятком осудності як ознаки 

суб'єкта злочину), а також за стадіями його вчинення та формами співучасті у 

вчиненні злочину. Крім того, можна говорити про диференціацію кримінальної 

відповідальності залежно від кількості злочинів, вчинених винним, яка виражається у 

визначених КК правилах призначення покарання за сукупністю злочинів і сукупністю 

вироків. 

Законодавцем здійснюється диференціація так званої потенційної кримінальної 

відповідальності шляхом визначення у санкціях кримінально-правових норм виду та 

обсягу можливого обмеження прав, свобод та інтересів особи, яка буде визнана 

                                                 
1
 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства 

внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції 

України (справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. ғ 9-рп/І999. Зверну увагу на те, що 

інститути умовного засудження, засудження з відстрочкою виконання вироку, а також покарання у виді 

громадського осуду передбачались КК 1960 р. на час прийняття Конституційним Судом України названого 

рішення. Чинним же Кримінальним кодексом України такі форми реалізації кримінальної відповідальності 

не передбачені. 
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винною у вчиненні злочину, та визначення у нормах Загальної частини обставин, які 

повинні чи можуть бути враховувані судом при призначенні покарання. 

Криміналізацію можна розглядати як першу стадію, і – умовно – як різновид 

диференціації відповідальності взагалі, а диференціацію кримінальної 

відповідальності – як метод, принцип, спосіб криміналізації. 

Більшість науковців, які досліджували поняття диференціації кримінальної 

відповідальності, вважають її принципом кримінально-правової політики
1
. Суть цього 

принципу П. Л. Фріс вбачає в застосуванні суворих заходів кримінально-правового 

впливу до осіб, які скоюють тяжкі злочини, і порівняно м'яких – до осіб, які вчинили 

злочини невеликої та середньої тяжкості, до ситуативних і випадкових злочинців. 

Реалізується цей принцип кримінально-правової політики, на думку П. Л. Фріса, через 

індивідуалізацію правозастосовчими органами кримінальної відповідальності та 

покарання щодо особи, визнаної винною у вчиненні злочину
2
. 

Н.О. Лопашенко називає диференціацію та індивідуалізацію кримінальної 

відповідальності одним із методів кримінально-правової політики, сутністю якого є 

максимальне врахування при призначенні покарання ступеня тяжкості та характеру 

вчиненого злочину, обставин його вчинення та деяких особистих характеристик 

винного
3
. Т.О. Лєснієвскі-Костарєва під диференціацією кримінальної 

відповідальності розуміє градацію, розподіл, розшарування відповідальності у 

кримінальному законі, у результаті якої законодавець встановлює різні кримінально-

правові наслідки залежно від типового ступеня суспільної небезпеки злочину та 

суспільної небезпеки особи винного
4
. При цьому Т.О. Леснієвські-Костарєва виділяє 

два види диференціації кримінальної відповідальності: диференціація шляхом 

градації типового покарання за допомогою кваліфікуючих і привілейованих ознак 

складу злочину та диференціація кримінальної відповідальності у власному значенні 

слова, без трансформації цього процесу через градацію покарання, яка реалізується 

шляхом звільнення від кримінальної відповідальності
5
. З такою позицією погодитися 

не можна. Я вже звертав увагу на те, що норми про звільнення від кримінальної 

відповідальності останню не диференціюють, оскільки не можна диференціювати те, 

чого немає. Зведення ж диференціації кримінальної відповідальності лише до градації 

типового покарання у санкціях статей КК залишає поза увагою норми Загальної 

частини КК, якими, по-перше, визначаються особливості застосування окремих видів 

покарання (основних і додаткових) до окремих категорій осіб, по-друге, особливості 

призначення покарання особам, які вчинили декілька злочинів (за сукупністю 

злочинів та сукупністю вироків), і, по-третє, передбачені законом підстави і порядок 

звільнення від відбування покарання у випадках, передбачених статтями 74-79 КК. 

Зверну увагу також на те, що одні вчені пишуть про засоби диференціації 

кримінальної відповідальності, інші – про її способи, треті – про методи. На мій 

погляд, правильніше вести мову про різновиди диференціації кримінальної 

відповідальності, оскільки засоби і способи диференціації кримінальної 

відповідальності – це, фактично, лише дії законодавця, спрямовані на включення до 

                                                 
1
 Див., напр., Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и 

пенализации. – Владивосток, 1987. – С. 33. 
2
 Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – 

К.: Атіка, 2005. – С. 53, 60. 
3
 Лопашенко Н.А. Уголовная политика Н.А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 184. 

4
 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная 

практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 63.  
5
 Там же. – С. 175-176. 
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КК норм, які передбачають підстави та порядок застосування санкції кримінально-

правової норми. 

На думку В.К. Грищука, питання про критерії поділу, розмежування 

диференціації кримінальної відповідальності потрібно вирішувати щодо Загальної та 

Особливої частин кримінального права, з чим потрібно погодитись. В.К. Грищук 

називає і конкретні критерії, за якими повинна здійснюватися така диференціація
1
. 

В.О. Навроцький обґрунтовано зазначає, що диференціація кримінальної 

відповідальності пов‟язана з визначенням меж розсуду для осіб, які здійснюють 

правозастосування, а її відсутність передбачає наявність широких меж санкцій, 

альтернативність покарань і такі ж широкі можливості для індивідуалізації 

відповідальності
2
. Певною мірою протилежну позицію займає М.І. Хавронюк, який 

вважає, що диференціація кримінальної відповідальності призводить до порушення 

принципу невідворотності кримінальної відповідальності та принципу рівності 

громадян перед законом, поступово стирає межу між принципом справедливості 

(адекватності) та принципом гуманізму і абсолютизує принцип індивідуалізації 

покарання, а в умовах тотальної корупції в Україні передбачені кримінальним законом 

засоби диференціації кримінальної відповідальності, які роблять можливою 

найширшу судову дискрецію, є додатковим і надзвичайно потужним корупційним 

ризиком
3
. 

Диференціація кримінальної відповідальності здійснюється шляхом: 

1) визначення у санкціях статей (частин статей) Особливої частини КК видів 

покарань (основних і додаткових) та їхніх строків чи розмірів, які можуть бути 

призначені судом за вчинення діянь, які містять передбачені цими статтями склади 

злочинів; 

2) визначення у статтях Загальної частини КК особливостей призначення 

окремих видів покарань, їхніх строків чи розмірів, передбачених санкціями статей (їх 

частин) Особливої частини КК, за наявності підстав, передбачених цими статтями, до 

окремих категорій осіб: 

а) особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи 

участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи 

розкриття злочинної діяльності, підлягає відповідальності лише за вчинення у складі 

організованої групи чи злочинної організації особливо тяжкого злочину, вчиненого 

умисно і пов‟язаного із спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому 

або настання інших тяжких або особливо тяжких наслідків. Така особа не може бути 

засуджена за вчинення зазначеного злочину до довічного позбавлення волі, а 

покарання у виді позбавлення волі такій особі не може бути призначене на строк, 

більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого 

законом за цей злочин (ст. 43 КК);  

б) за готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати 

половини максимального строку чи розміру, а за вчинення замаху на злочин – двох 

третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, 

                                                 
1
 Грищук В.К. Поняття диференціації кримінальної відповідальності – С. 69-70. 

2
 Навроцький В.О. Диференціація кримінальної відповідальності: забаганка законодавця чи необхідність // 

Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація 

кримінальної відповідальності»: Міжнародний симпозіум 11-12 вересня 2009 року. – Львів: Льв ДУВС, 2009. – 

С.168-169. 
3
 Хавронюк М.І. Диференціація кримінальної відповідальності або чи не очікує України соціальна катастрофа? // 

Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація 

кримінальної відповідальності»: Міжнародний симпозіум 11-12 вересня 2009 року. – Львів: Льв ДУВС, 2009. – 

С. 247. 
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передбаченого санкцією статті (частини статті) Особливої частини КК, (частини 2, 3 

ст. 68 КК); 

в) суд може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, 

встановленої в санкції статті (частини статті) Особливої частини КК, або перейти до 

іншого, більш м'якого виду основного покарання, не передбаченого санкцією статті 

(частини статті) Особливої частини КК за цей злочин, за наявності підстав і в порядку, 

передбаченому ст. 69 КК; 

г) строк або розмір покарання за наявності обставин, що пом'якшують 

покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 КК, відсутності 

обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні підсудним своєї вини, не 

може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш 

суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією 

частини статті) Особливої частини КК (ст. 691 КК); 

д) суд може звільнити засудженого до покарання у виді виправних робіт, 

службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також 

позбавлення волі на строк не більше п'яти років від відбування покарання з 

випробуванням (статті 75, 76, 77, 78 КК); 

е) у разі призначення покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи років, крім засуджених до 

позбавлення волі на строк більше п‟яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини, суд 

може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового 

покарання із встановленням іспитового строку за наявності підстав і в порядку, 

передбаченому ст. 79 КК; 

є) суд може застосувати до осіб, які відбувають покарання у виді виправних 

робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання, а також звільнити повністю або 

частково від відбування додаткового покарання за наявності підстав і в порядку, 

передбаченому ст. 81 КК. 

Можна, очевидно, виділити декілька способів (шляхів) диференціації 

кримінальної відповідальності: 1) виділення із загальної норми спеціальної норми 

(норм), що здійснюється здебільшого за предметом, за ознаками діяння або за 

суб'єктом злочину; 2) включення до КК нових норм, суміжних з наявними, менш 

казуїстичних; 3) утворення складених складів злочинів; 4) виділення кваліфікованих 

(з обтяжуючими чи пом'якшуючими обставинами) складів злочинів; 5) внесення змін 

до санкції статті (частини статті) Особливої частини КК; 6) внесення змін до норм 

Загальної частини КК, які визначають обставини (інститути), що повинні чи можуть 

бути враховані судом при індивідуалізації покарання особі, визнаній винною у 

вчиненні злочину. 

Таким чином, диференціація кримінальної відповідальності – це визначення 

законодавцем у нормах Особливої та Загальної частин Кримінального кодексу виду та 

обсягу обмеження прав, свобод та інтересів особи у вигляді визначення виду 

основного та додаткового (додаткових) покарання, їхнього строку чи розміру, які 

можуть бути застосовані судом і визначені ним у обвинувальному вироку, винесеному 

щодо особи, визнаної винною у вчиненні злочину. 

Диференціація кримінальної відповідальності здійснюється законодавцем при: 

1) криміналізації певного діяння, тобто при доповненні КК новим складом злочину; 

2) внесенні змін до статей Особливої частини КК, які змінюють види покарань, що 

можуть бути призначені судом особі, щодо якої виноситься чи винесений 
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обвинувальний вирок; їхні строки чи розміри, і які впливають на вид та розмір 

покарання, яке може бути призначене особі, чи обумовлюють зміну 

(зменшення) строку чи розміру покарання, яке відбуває особа, з урахуванням 

положень статей 5 та 74 КК; 3) визначенні у нормах Загальної частини КК обставин 

(інститутів), підстав та порядку їх застосування, які повинні чи можуть бути враховані 

судом при призначенні особі, яка вчинила злочин, виду основного та додаткового 

(додаткових) покарань, їхніх строків чи розмірів та порядку їхнього відбування. 

Диференціація кримінальної відповідальності законодавцем здійснюється також 

за об‟єктом кримінально-правової охорони, який, залежно від сфери суспільних 

відносин, в якій йому заподіюється істотна шкода (в аспекті її розуміння в ч. 2 ст. 11 

КК) чи створюється реальна загроза її заподіяння, обумовлює зміст об‟єкта злочину 

(злочинного посягання)
1
. Така диференціація здійснюється, перш за все, шляхом 

виділення із загальних норм спеціальних норм.  

Особливої актуальності протягом останнього п‟ятиріччя набула проблема 

диференціації кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності, 

зумовлена необхідністю імплементації Україною у національне, в тому числі й 

кримінальне, законодавство положень Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією Ради Європи, підписаної від імені України 27 січня 1999 року в м. 

Страсбурзі, та Конвенції Організації Об‟єднаних Націй проти корупції, підписаної від 

імені України 11 грудня 2003 року в м. Меріда, а також Додаткового протоколу до 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, підписаного від імені України 15 

травня 2003 року в м. Страсбурзі, які були ратифіковані Верховною Радою України 

Законами ғ 251-V, ғ 252-V та ғ 253-V від 18 жовтня 2006 року
2
. При цьому у 

законах про ратифікацію названих Конвенцій передбачено, що вони набирають 

чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення у зв‟язку з 

ратифікацією, відповідно, Конвенції Організації Об‟єднаних Націй проти корупції та 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. Названі закони про ратифікацію 

зазначених конвенцій набрали чинності 18 липня 2009 р., тобто з дня опублікування і 

набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення ғ 1508-VІ від 11 

червня 2009 року
3
. 

Перший етап вдосконалення національного антикорупційного законодавства 

завершився прийняттям пакету антикорупційних законів від 11 червня 2009 р., які 

набрали чинності з дня їх опублікування 18 липня 2009 р. і мали бути введені в дію з 

1 січня 2010 р. Введення в дію цих законів Законом від 23 грудня 2009 р. ғ1787-VІ 

було перенесено на 1 квітня 2010 р., а Законом ғ 1962-VІ від 10 березня 2010 р. – на 1 

січня 2011 р. Проте названі закони так і не були введені в дію, оскільки Законом від 21 

грудня 2010 р. закони «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про 

відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення» та «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» від 11 червня 2009 р. визнані такими, що втратили чинність. При 

                                                 
1
 Не вдаючись до поглибленого аналізу співвідношення понять «об‟єкт кримінально-правової охорони», «об‟єкт 

злочину» та «об‟єкт злочинного посягання», зазначу лише, що це різні за змістом поняття (Див.: Андрушко П.П. 

Об‟єкт кримінально-правової охорони, об‟єкт злочинного посягання та об‟єкт злочинного впливу: основний 

зміст понять та їх співвідношення // Наука і правоохорона. Юридичний журнал. – 2008. – С. 55 – 62; Андрушко 

П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: Кримінально – правова 

характеристика: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – С.58-111). 
2
 Відомості Верховної Ради України, – 2006. – ғ 50. Ст. 496; ғ 50. – Ст 497; ғ 50. – Ст. 498 

3
 Голос України. – 2009. – 18 липня; Відомості Верховної Ради України. – 2009. – ғ 46. – Ст. 699 



 

 253 

цьому Верховна Рада України одночасно прийняла постанову про включення до 

порядку денного сесії проекту внесеного Президентом Україні 17 грудня 

2010 р.(реєстраційний ғ 7487) Закону «Про засади запобігання і протидії корупції в 

Україні», який був прийнятий Верховною Радою України в першому читанні за 

основу 23 грудня 2010 р. При розробці пакету антикорупційних законів перед 

законодавцем постало питання про те, нормам якої із двох названих конвенцій має 

бути надана перевага (пріоритет), оскільки і коло діянь, які конвенціями 

рекомендовано або визнати кримінально караними, або «розглянути можливість» 

щодо їх криміналізації у національному законодавстві, і категорії осіб, яких 

рекомендовано визнати суб'єктами корупційних злочинів, у конвенціях визначається 

неоднаково. 

Проектом Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», 

внесеним Президентом України (зареєстрований 17 грудня 2010 р. за ғ 7487) і 

прийнятим Верховною Радою України у першому читанні за основу 23 грудня 2010 р., 

передбачено визнати такими, що втратили чинність з дня опублікування цього Закону, 

Закони України ғ 1506-VІ та 1508-VІ «Про засади запобігання та протидії корупції» 

та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення», прийнятих Верховною Радою України 11 червня 2009 р. 

При цьому названим законопроектом не передбачено, що з дня його опублікування 

втрачає чинність і Закон України від 11 червня 2009 р. ғ 1507-VІ «Про 

відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», а також 

не передбачено внесення змін до цього Закону. Ним передбачається внесення змін 

лише до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України та до Закону України «Про державну 

службу». Проте Верховна Рада України 23 грудня 2010 р. спочатку прийняла Закон 

України про визнання такими, що втратили чинність, усіх трьох антикорупційних 

законів, прийнятих Верховною Радою України 11 червня 2009 р., в тому числі і Закону 

«Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», а 

потім прийняла постанову про прийняття у першому читанні за основу проекту 

Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні». Отже, ні 

прийняття в новій редакції Закону «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень», ні внесення до нього змін та втрату ним чинності 

проектом Закону ғ 7487, внесеним Президентом України, не передбачено. Таким 

чином, Закон України від 11 червня 2010 р. «Про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень», мав би бути введений в дію, відповідно до 

проекту Закону ғ 7487, з 1 січня 2011 року. Нині ж у Верховній Раді України 

готується до другого читання лише внесений Президентом України і прийнятий у 

першому читанні за основу проект Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції в Україні». Проект же Закону «Про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень» жодним суб‟єктом законодавчої ініціативи до 

Верховної Ради не вносився.  

З прийняттям Верховною Радою України 23 грудня 2010 р. в першому читанні за 

основу проекту Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» 

почався другий (черговий) етап вдосконалення антикорупційного законодавства 

України – приведення його у відповідність до рекомендацій Конвенції Організації 

Об‟єднаних Націй проти корупції та Кримінальної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією. Системний аналіз положень цих конвенцій та трьох 

антикорупційних законів, прийнятих Верховною Радою України 11 червня 2009 р., 

свідчить про те, що національний законодавець віддав перевагу положенням і 
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рекомендаціям Кримінальної Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією 

1999 р.  

На мою думку, як і на думку більшості вчених, які висловлювали власне бачення 

напрямів і проблем вдосконалення антикорупційного законодавства, національне 

кримінальне та адміністративне законодавство не потребувало суттєвих вдосконалень 

для приведення його положень у відповідність з рекомендаціями конвенцій. 

Зумовлено це, серед іншого, і особливостями відповідальності службових 

(посадових) осіб за злочини у сфері службової діяльності – України одна з небагатьох 

держав, кримінальним законодавством яких суб'єктами всіх службових злочинів 

визнаються, окрім представників влади, також особи, які обіймають посади, пов'язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 

обов‟язків (функцій) на підприємствах, в установах чи організаціях як публічного, так 

і приватного сектору. 

Натомість законодавець обрав шлях вдосконалення антикорупційного 

законодавства, запропонований Президентом України В.А. Ющенком у поданих ним у 

вересні 2006 р. до Верховної Ради України проектах антикорупційних законів. У 

зв'язку з відтермінуванням введення в дію антикорупційних законів, створенням 

Президентом України Національного антикорупційного комітету, серед головних 

завдань якого було визначено невідкладну підготовку пропозицій щодо внесення 

комплексних змін до Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», 

«Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», 

інших законодавчих актів України, які встановлюють відповідальність за корупційні 

правопорушення, з метою усунення суттєвих недоліків, що могли б призвести до 

порушень конституційних прав і свобод громадян, а також з метою приведення цих 

актів у відповідність до конституційного принципу верховенства права, міжнародних 

стандартів у сфері протидії корупції, положення всіх антикорупційних законів, 

очевидно, мали зазнати суттєвих змін і, перш за все, положення Закону «Про засади 

запобігання та протидії корупції» в частині визначення кола суб'єктів відповідальності 

за корупційні правопорушення та видів обмежень (заборон), спрямованих на 

запобігання та протидію корупції, визначених статтями 2 і 4 цього Закону.  

Стаття 26 Конвенції ООН проти корупції вимагає від кожної держави-учасниці 

вжити таких заходів, які, з урахуванням її принципів права, можуть бути необхідними 

для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у злочинах, що 

визначені цією Конвенцією, яка, за умови дотримання принципів права держави-

учасниці, може бути кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною. У 

частині 3 цієї статті сформульовано принципове положення: притягнення юридичної 

особи до відповідальності за участь у корупційних злочинах не виключає 

кримінальної відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини. 

Логіко-граматичне, системне тлумачення положень ст. 26 названої Конвенції та 

інших її статей дає підстави для таких принципових висновків: 

1. У статті 26 Конвенції йдеться не про вчинення юридичною особою злочинів, 

визначених цією Конвенцією, а про участь юридичних осіб у таких злочинах. 

Вчинення ж злочину і участь у злочині – це поняття, які суттєво різняться за змістом. 

При вчиненні злочину особа виступає в якості його виконавця (співвиконавця). 

Участь же у вчиненні злочину допускає виконання особою ролі підбурювача, 

пособника чи організатора. 

2. Стаття 26 Конвенції не передбачає як необхідну умову притягнення до 

відповідальності за злочини, визначені Конвенцією, попереднє притягнення до 

відповідальності за вчинення визначених Конвенцією злочинів керівників чи інших 
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уповноважених осіб юридичних осіб, вчинених в інтересах чи від імені юридичних 

осіб. Формулювання «притягнення юридичної особи до такої відповідальності не 

заперечує кримінальної відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини», не 

може бути витлумачене інакше, ніж так, що умовою відповідальності юридичної 

особи не є притягнення до відповідальності фізичної особи за вчинення визначених 

Конвенцією злочинів. Відповідальність юридичної особи за участь у злочинах, 

визначених Конвенцією, повинна наставати незалежно від того, притягнута чи ні 

фізична особа до відповідальності за вчинення визначених Конвенцією злочинів. 

Навпаки, фізична особа може і не нести відповідальності за злочини, участь у 

вчиненні яких інкримінована юридичній особі. 

3. Варто врахувати, що окрім «власне корупційних» злочинів, передбачених 

статтями 15, 16, 18, 19, 20, 21 Конвенції, до корупційних злочинів віднесені також 

розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове використання майна 

державною посадовою особою (ст. 17.), розкрадання майна в приватному секторі 

(ст. 22), відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 23 Конвенції), та 

перешкоджання здійсненню правосуддя (ст. 25 Конвенції). При цьому рекомендації 

державам-учасницям визнати злочини, визначені статтями 17, 23 та 25 Конвенції, 

злочинами за національним законодавством, є імперативними (обов'язковими): 

«Кожна держава-учасниця вживає ...таких законодавчих та інших заходів...», а 

визначеного ст. 22 – рекомендаційними: «Кожна держава-учасниця розглядає 

можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів...». 

У Законі «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 

правопорушень» від 11 червня 2009 р. згадані норми Конвенції ООН проти корупції 

були враховані частково: до предикатних злочинів віднесено легалізацію 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК) та втручання у 

діяльність судових органів (ст. 376 КК), і не віднесено розкрадання у публічному та 

приватному секторах. При цьому ст. 25 Конвенції передбачає визнання злочином 

більш широкого кола діянь, ніж ті, відповідальність за вчинення яких передбачена 

ст. 376 КК. Ст. 25 Конвенції передбачені й ті діяння, відповідальність за які 

встановлена статтями 373, 377 та 386 КК. 

В цілому, названим Законом питання відповідальності юридичних осіб за 

корупційні правопорушення було вирішено протилежно до рекомендацій Конвенції 

ООН проти корупції. В основу вирішення питання про відповідальність юридичних 

осіб за корупційні правопорушення було покладено положення ст. 18 Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи від 27 січня 1999 р., згідно з якою 

кожна сторона повинна вживати таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути 

необхідні для забезпечення відповідальності юридичних осіб за передбачені цією 

Конвенцією кримінальні злочини – дачу хабара, зловживання впливом та відмивання 

доходів. При цьому у п. 3 ст. 18 Конвенції сформульоване положення, аналогічне за 

змістом нормі п. 3 ст. 26 Конвенції ООН проти корупції: «Відповідальність юридичної 

особи за пунктами 1 та 2 не виключатиме кримінального переслідування фізичних 

осіб, які вчиняють кримінальні злочини, згадані у пункті 1, підбурюють до них або 

беруть у них участь». 

Логіко-граматичне тлумачення наведених положень ст. 18 Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією у системному зв'язку з іншими її нормами 

дозволяє виявити суттєві змістовні відмінності між визначеними цими Конвенціями 

підставами та умовами відповідальності юридичних осіб за корупційні злочини.  

По-перше, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією значно звужене 

коло злочинів, відповідальність за вчинення яких може нести юридична особа – це 
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лише дача хабара, зловживання впливом та відмивання доходів. Цей перелік 

вичерпний, оскільки Конвенція не містить рекомендацій сторонам розглянути 

питання про можливість визнання такими злочинами інших протиправних діянь. По-

друге, у Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією підставою і умовою 

відповідальності юридичної особи визнається не участь юридичної особи у злочині, 

визначеному Конвенцією, а факт вчинення на її користь зазначених злочинів будь-

якою фізичною особою, яка діяла незалежно або як представник того чи іншого 

органу юридичної особи. Іншими словами, притягнення до відповідальності 

юридичної особи можливе лише у разі встановлення факту вчинення на її користь 

одного із передбачених ст. 18 злочинів фізичною особою. З урахуванням положень 

ст. 62 Конституції України та ч. 2 ст. 2 КК України, підставою та умовою 

відповідальності юридичної особи може бути лише наявність обвинувального вироку, 

який вступив у законну силу, щодо фізичної особи, яка визнана винною у вчиненні на 

користь юридичної особи одного із трьох злочинів, передбачених п. 1 ст. 18 Конвенції. 

По-третє, юридична особа може нести відповідальність за умови, що вчинені 

фізичними особами, зазначеними у п. 1 ст. 18 Конвенції, на її користь злочини вчинені 

такими особами із використанням: 1) представницьких повноважень юридичної 

особи; 2) повноважень приймати рішення від імені юридичної особи; 3) повноважень 

здійснювати контроль за діяльністю юридичної особи. При цьому така фізична особа 

може бути або виконавцем злочину, або співучасником, або підбурювачем до вчинення 

злочинів іншою особою. Нарешті, ще однією підставою та умовою відповідальності 

юридичної особи, згідно з п. 2 ст. 18 Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією, повинне бути вчинення в інтересах юридичної особи одного із трьох 

зазначених в п. 1 ст. 18 злочинів іншою фізичною особою, яка підпорядковується 

фізичній особі, зазначеній у п. 1 ст. 18 Конвенції, внаслідок неналежного контролю з 

боку останньої за діяльністю підпорядкованої їй фізичної особи, яка вчинила 

зазначений у п. 1 ст. 18 злочин. 

Загалом український законодавець, з урахуванням принципів національного 

права, обрав оптимальний варіант встановлення відповідальності юридичних осіб, 

прийнявши окремий самостійний Закон «Про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень», яким безпосередньо визначив підстави такої 

відповідальності, види стягнень, які можуть бути накладені на юридичних осіб судом, 

та порядок притягнення їх до відповідальності. Сам же Закон потребував суттєвого 

вдосконалення, системного узгодження його положень з нормами антикорупційних 

конвенцій та Закону «Про засади запобігання та протидії корупції». 

Законом ғ 1508-VІ від 11 червня 2009 р. "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", 

який набрав чинності 18 липня 2009 р. і мав бути введений в дію з 1 січня 2011 року, 

була здійснена суттєва диференціація відповідальності осіб, які обіймають в 

юридичних особах посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 

повноваженням залежно від того, який правовий статус такої юридичної особи (є вона 

юридичною особою приватного чи публічного права). Зроблено це шляхом 

доповнення статті 18 КК частиною третьою, в якій дається загальне визначення 

поняття службової особи; уточненням поняття службової особи – суб'єкта злочинів, 

передбачених статтями 364, 365, 368, 368
1
 КК; доповненням КК статтями 235

1
, 235

2
, 

235
4
, 368

1
, 369

1
 та уточненням ознак складів злочинів, передбачених статтями 366 та 

369 КК. 
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Варто звернути увагу на те, що суб'єктами окремих злочинів може бути або лише 

службова особа юридичної особи приватного права, або лише службова особа 

юридичної особи публічного права, або ним не може бути чи, навпаки, може бути 

лише представник влади. Зокрема, суб'єктами злочинів, передбачених статтями 218, 

219, 220 та 221 КК, можуть бути службові особи лише суб'єктів господарської 

діяльності – юридичних осіб приватного права, оскільки дія Закону «Про відновлення 

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» поширюється лише на 

суб‟єктів підприємницької діяльності; суб‟єктом злочинів, склади яких передбачені 

ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 КК, може бути лише одна категорія службових осіб – 

представники влади. Лише службові особи – представники влади можуть бути 

суб'єктами злочинів, передбачених статтями 371, 372, 373, 374, 375 КК. 

Суттєвими новелами визначення поняття службової особи, закріпленого у ч. 3 

ст. 18 та п. 1 Примітки до ст. 364 КК у редакції Закону від 11 червня 2009 р., були: 

1) заміна термінопоняття «представник влади» термінопоняттям «представник влади 

чи місцевого самоврядування» та заміна терміну «обов'язки» терміном «функції»; 

2) визначення підстав наділення особи спеціальним повноваженням на виконання 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків; 

3) уточнення, що функції представника влади чи місцевого самоврядування можуть 

здійснюватися не лише постійно чи тимчасово, а й за спеціальним повноваженням; 

4) визнання у ч. 4 ст. 18 та п. 2 примітки до ст. 364 КК службовими особами також 

посадових осіб іноземних держав (осіб, які обіймають посади в законодавчому, 

виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також 

будь-яких осіб, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 

державного органу або державного підприємства), а також посадових осіб 

міжнародних організацій (працівників міжнародної організації чи інших осіб, 

уповноважених такою організацією діяти від її імені). 

Таким чином, згідно із змінами, які були внесені до Кримінального кодексу 

Законом ғ 1508 – VІ від 11 червня 2009 р., кримінальний закон визнавав службовими 

особами такі категорії осіб: 1) осіб, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 

самоврядування; 2) осіб які обіймають постійно чи тимчасово в органах державної 

влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях 

посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій або виконують 

такі функції за спеціальними повноваженнями; 3) осіб, які обіймають постійно чи 

тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням адміністративно-

господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням. 

При цьому особи, які обіймали постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконували такі функції за спеціальним повноваженням, могли бути або лише 

суб'єктами злочинів, передбачених статтями 361, 365, 368, 368
1
, якщо вони 

виконували зазначені функції в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах, організаціях; 

або лише суб‟єктами злочинів, передбачених статтями 235
1
, 235

2
 та 235

4
, якщо вони 

виконували зазначені функції в юридичних особах приватного права. 

Загальне визначення поняття службової особи, сформульоване у ч. 3 ст. 18 КК, 

яка мала бути введена в дію з 1 січня 2011 р. згідно із Законом від 10 березня 2010 р. 

ғ 1962-VІ, було загальним визначенням поняття «службова особа» та його ознак як 

одного із видів спеціального суб‟єкта злочину. Це визначення мало б застосовуватися 
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з 1 січня 2011 р. до всіх складів злочинів (основних чи кваліфікованих їхніх видів), 

передбачених статтями Особливої частини КК, за винятком: 1) складів злочинів, 

передбачених статтями 364, 365, 368, 368
1
, суб‟єктами яких, згідно з п. 1 Примітки до 

ст. 364 КК в редакції від 11 червня 2009 р., визнавалися так звані «публічні» службові 

особи (службові особи, які є представниками влади, місцевого самоврядування, 

юридичних осіб публічного права та службові особи державних чи комунальних 

унітарних підприємств, установ чи організацій), а також передбачених частинами 2 і 3 

ст. 369
1
 КК; 2) складів злочинів, передбачених статтями 235

1
, 235

2
 та частинами 3,4 

ст. 235
4
 КК, які також мали бути введені в дію з 1 січня 2011 р., суб‟єктами яких були 

визнані службові особи юридичних осіб приватного права. 

Першою категорією службових осіб у п. 1 Примітки до ст. 364 КК в редакції від 

5 квітня 2001 р. названі особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції 

представників влади. У ч. 3 ст. 18 КК, якою вона була доповнена Законом «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення» від 11 червня 2009 р., та у п. 1 Примітки до ст. 364 КК в 

редакції цього Закону було визначено, що службовими особами у статтях 364, 365, 

368, 368
1
 та 369 КК є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представника влади чи місцевого 

самоврядування. У визначенні поняття службової особи у п. 1 Примітки до ст. 364 КК 

в редакції від 5 квітня 2001 р. законодавець не пов‟язує виконання зазначених функцій 

з обійманням (постійно чи тимчасово) особою – представником влади оплачуваних 

посад у певних органах влади.  

Представниками державної влади є представники трьох її гілок – представники 

законодавчої влади, якими є лише народні депутати України, представники судової 

влади, якими є судді Конституційного Суду України, професійні судді, народні 

засідателі та присяжні, а також представники виконавчої влади. Голова місцевого суду, 

голови інших судів та їхні заступники при здійсненні організаційного керівництва 

діяльністю відповідного суду виступають як представники виконавчої, а не судової 

влади. Представниками виконавчої влади є і працівники апарату судів. 

Представниками виконавчої влади є також особи, які постійно, тимчасово чи за 

спеціальним повноваженням виконують функції виконавчої влади, обіймаючи при їх 

виконанні, як правило, певні посади в органах виконавчої влади.  

Проектом Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», 

прийнятим у першому читанні за основу 23 грудня 2010 р., збережені основні 

концептуальні підходи законодавця, закладені ним у «пакеті» антикорупційних 

законів, прийнятих 11 червня 2009 року. Цей законопроект отримав неоднозначні 

оцінки фахівців: від схвалення і сприйняття його основних положень до різкої 

критики
1
.  

До принципових відмінностей окремих положень Закону України ғ 1508-VІ від 

11 червня 2009 р. та проекту Закону ғ 7487 від 17 грудня 2010 р. належить, по-перше, 

принципове уточнення предмета корупційних злочинів та корупційних 

правопорушень – неправомірної вигоди, під якою пропонують розуміти «грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи». 

Антикорупційними законами від 11 червня 2009 р. неправомірна вигода визначалась 

як «грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або 

нематеріального характеру».  

                                                 
1
 Бутусов Ю. Янукович узяв боротьбу з корупцією на себе // Дзеркало тижня. – 2010. – 25 грудня. – ғ 51. – 

С. 2.  
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Визначення поняття нематеріальних активів закріплене у підпункті 14.1.120 ч. 1 

ст. 14 Податкового кодексу України, прийнятого 2 грудня 2010 р., а їхні групи 

визначені підпунктом 145.1.1 пункту 145.1 ст. 145 цього Кодексу. Нематеріальні 

активи можуть бути виражені у грошовій формі, тобто вони мають вартість. Таке 

уточнення є вельми принциповим, оскільки з його допомогою без зміни тексту 

окремих норм чинного КК та норм, якими його пропонується доповнити, аналогічних 

тим, якими КК України був доповнений Законом від 11 червня 2009 року, усуваються 

суттєві недоліки цих норм.  

По-друге, у статтях 235
1
, 235

2
 та 235

4
, якими КК України був доповнений 

Законом ғ 1508-VІ від 11 червня 2009 р., суб‟єктами злочинів, передбачених цими 

статтями, були визнані службові особи юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми, а суб‟єктами злочинів, склади яких передбачені 

статтями 364
1
, 365

1
 та 368

2
 (внесення яких до КК України передбачене проектом 

Закону ғ 7487), пропонується визнати службових осіб юридичних осіб приватного 

права, що фінансуються за рахунок державного, місцевого бюджету (виділено 

мною – П. А.). У разі сприйняття законодавцем пропозиції Президента України 

фактично будуть декриміналізовані зловживання повноваженнями, перевищення 

повноважень та отримання неправомірної вигоди особами, які в юридичних особах 

приватного права – на підприємствах, в установах, організаціях, які не є державними 

чи комунальними унітарними або такими, що фінансуються з державного, місцевого 

бюджету – обіймають посади, пов‟язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов‟язків.  

Ці ж особи, які відповідно до чинного КК визнаються службовими особами – 

суб‟єктами службових злочинів, проектом Закону ғ 7487 не віднесені і до суб‟єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення. Такими суб‟єктами названий проект 

Закону визнає осіб, які постійно або тимчасового обіймають посади, пов‟язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов‟язків, 

або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов‟язків в юридичних 

особах, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету (п. 3 ч. 1 ст. 4 

законопроекту ғ 7487). 

По-третє, проектом Закону ғ 7487 пропонується більш диференційований підхід 

до відповідальності за одержання хабара в незначних (ч. 1 ст. 368 КК) – до п‟яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і значних (ч. 2 ст. 368) – від п‟яти до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян розмірах.  

Є і ряд інших відмінностей, в тому числі таких, що мають принциповий 

характер, між нормами, якими КК України був доповнений Законом ғ 1508-VІ від 11 

червня 2009 р., і нормами, якими КК України пропонується доповнити проектом 

Закону ғ 7487, але детальний аналіз положень цього законопроекту –предмет 

окремих самостійних досліджень.  

Нині ж, на завершення, зроблю висновок, що проект Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції в Україні» (реєстр. ғ 7487 від 17 грудня 2010 р.), якщо 

давати йому неупереджену, об‟єктивну оцінку, є більш досконалим, ніж визнані 

такими, що втратили чинність, антикорупційні закони від 11 червня 2009 року. 

Водночас проект Закону ғ 7487 має цілу низку недоліків, в тому числі системного, 

змістовного і техніко-юридичного характеру. Зокрема, чинне законодавство не знає 

такого виду юридичних осіб, як «юридичні особи приватного права, що фінансуються 

за рахунок державного, місцевого бюджету». Не дає відповіді чинне законодавство і 

на принципове запитання, як має визначатись вартість нематеріальних активів як 

предмета корупційних правопорушень, в тому числі корупційних злочинів, та розмір 
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неправомірної вигоди, якщо її предметом є нематеріальні активи. Зазначені та інші 

недоліки проекту Закону ғ 7487 можуть бути усунені при його підготовці до другого 

читання, яке може відбутись або 13-14 січня 2011 року, або ж після 1 лютого 2011 р., 

коли почнуться пленарні засідання Верховної Ради України після «зимових канікул». 

«Втім, – пише Іван Леонов, – міністр юстиції Олександр Лавринович днями 

спрогнозував, що цей Закон ВР розгляне не раніше березня 2011 року, та й то лише у 

другому читанні. Отже, введення в дію навіть цього «обрізаного» антикорупційного 

законопроекту гальмується владою. Не дивно, що Transparency International 

(глобальна антикорупційна надурядова організація, що працює у більш ніж ста 

країнах світу) вже заявила, що наслідком скасування антикорупційних законів стане 

втрата Україною репутації у міжнародних колах»
1.

. 

                                                 
1
 Леонов І. Де-фато через коліно. Упродовж 2010 року Україна дистанціювалася від правової держави й 

наблизилася до поліцейської // Україна молода. – 2010. – 29 грудня. – С. 5 
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Олександр Чучаєв 

Олена Лошенкова 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

Відповідальність у кримінальному праві є різновидом юридичної 

відповідальності, а остання, у свою чергу, – типом соціальної відповідальності. 

Визначення понять соціальної та юридичної відповідальності – необхідна умова 

вивчення галузевих видів юридичної відповідальності, зокрема відповідальності у 

кримінальному праві. 

Соціальну відповідальність можна розглядати у двох аспектах: зовнішньому 

прояві та сутнісній характеристиці. Зовнішній бік явища легше характеризувати, 

відштовхуючись від функцій, які це явище виконує. 

Щодо основної функції соціальної відповідальності А.П. Черменіна пише, що 

відповідальність – це «ефективний засіб для спрямування поведінки індивіда 

відповідно до належного, корисного для суспільства варіанту»
1
. В тому ж руслі 

висловлюється В.В. Мальцев: «Суспільство … відчуває постійну об'єктивну 

необхідність упорядкування, узгодження дій своїх членів, у підпорядкуванні їхньої 

поведінки соціальним нормам»
2
. В процесі свого існування суспільство виробляє 

правила поведінки, дотримання яких підтримує життєздатність соціуму. Однак 

інтереси суспільства та окремих його членів чи їхніх груп можуть не співпадати. Щоб 

благо більшості не було принесене в жертву одиницям, необхідний механізм, який би 

забезпечив виконання соціальних норм, в тому числі тими, хто не зацікавлений у 

їхньому виконанні. 

Такий механізм охоплює переконання і примус. У свою чергу, переконання 

досягається шляхом виховання або погрози. Останню обґрунтовано визнають 

психічним насильством, її можна віднести до інструментів примусу. Що ж до 

виховного впливу, то саме він є переконанням «у чистому вигляді». Такий вплив 

здатний схилити індивіда до позитивної поведінки. Проте виховання не є частиною 

механізму соціальної відповідальності, воно не виконує виховну функцію (без 

примусу). Ретроспективна відповідальність виховує суб'єкта за допомогою загрози 

негативного впливу або власне негативного впливу. Позитивна соціальна 

відповідальність є результатом виховання, і якщо може виховувати сама, то тільки 

демонстрацією власного прикладу. 

Таким чином, дотримання соціальних норм забезпечується переконанням і 

примусом. Соціальна відповідальність належить тільки до елемента примусу. 

Примус неоднорідний. По-перше, він може виступати негативним для 

порушника наслідком невиконання обов'язків. По-друге, він може примушувати до 

виконання обов'язку, не виконаного добровільно. Такий примус поділяють на два 

види. Перший – психічний примус – негативний вплив, припинення якого обумовлене 

виконанням невиконаного обов'язку (наприклад, бойкот). Другий – фізичний примус 

(наприклад, звернення стягнення на майно засудженого, який ухиляється від сплати 

штрафу). 

Соціальній відповідальності притаманні не всі типи примусу. В багатьох працях, 

присвячених соціальної відповідальності, розглядається проблема свободи й 

                                                 
1
 Черменина А.П. Проблема ответственности в этике: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Л., 1965. – С. 3. 

2
 Мальцев В.В. Социальная ответственность личности, уголовное право и уголовная ответственность // 

Правоведение. – 2000. – ғ 6. – С. 152. 
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необхідності. Співвідношення цих понять – методологічна основа теорії 

відповідальності
1
. В літературі одностайно стверджують, що свобода і 

відповідальність неможливі одна без одної
2
. Свобода породжує відповідальність

3
, є її 

передумовою
4
, підставою

5
; відповідальність передбачає свободу

6
, яка полягає у 

можливості вибору
7
. Але свобода вибору – це не тільки «можливість у даній ситуації 

діяти по-різному»
8
, не «вольності» як «відсутність примусу й зовнішніх перешкод для 

добровільної активності»
9
. Можливість вибору варіанта поведінки стає свободою волі 

тоді, коли поєднується з пануванням людини над обставинами і над самою собою
10

. 

Воно ж грунтується на пізнанні об'єктивної необхідності. Е. І. Рудковський відзначає, 

що «суб'єктом відповідальності може бути тільки та особа, котра здатна розуміти 

суспільний зміст своїх дій, відповідних соціальних вимог, і співставляти з ними свої 

дії»
11

. 

Усвідомленість поведінки – необхідна умова відповідальності. З одного боку, 

засудити людину можна тільки за винний вчинок, діяння, у якому виявилися 

інтелектуальні та вольові якості особи. Інше суперечить справедливості. З другого 

боку, сама соціальна відповідальність має сенс тільки тоді, коли заходи 

відповідальності усвідомлюються винним і можуть впливати на нього і, як наслідок, – 

на його поведінку
12

. 

Таким чином, відповідальність пов'язана не з механічним примусом. Вона 

передбачає усвідомлення особою асоціальності (антисоціальності) свого діяння і 

можливість винного пов'язати це діяння з подальшою негативною реакцією на нього. 

Соціальна відповідальність застосовується тільки до людей, які можуть собою 

керувати
13

. Ретроспективна відповідальність настає як результат вже вчиненого 

діяння, проте вона орієнтована і на майбутню поведінку суб'єкта. Впливати на 

майбутню поведінку осіб, здатних керувати своїми діями, можна за допомогою умови, 

ставлячи настання позитивних або ненастання негативних наслідків у залежність від 

здійснення того чи іншого діяння або утримання від нього. Порушення соціальної 

норми є передумовою осуду і негативного впливу з боку суспільства, держави, 

колективу. Отже, соціальна відповідальність пов'язана лише з тим примусом, що 

передбачає додатковий негативний вплив на суб'єкта в разі порушення ним правила 

поведінки. Можливість такого примусу створює для особи ситуацію вибору між 

безнаслідковою позитивною поведінкою і порушенням соціальної норми, пов‟язаним 

із негативним впливом. 

З розглянутих раніше видів примусу здатність створити таку альтернативу має 

тільки «примус-покарання». Він полягає у позбавленнях різного характеру і 

                                                 
1
 Плахотный А.Ф. Свобода и ответственность (социологический аспект проблемы). Харьков, 1972. – С. 7, 25. 

2
 Бычков Ю.А. Свобода и ответственность // Проблемы научного коммунизма. Петрозаводск. 1970. – С. 74. 

3
 Косолапов Р., Марков В. Свобода и ответственность. М., 1969. С. 72. 

4
 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. – С. 15–25. 

5
 Панов А.Т., Шабалин В.А. Социальная ответственность личности в развитом социалистическом обществе. 

Саратов, 1976. – С. 38. 
6
 Див.: Сперанский В.И. Социальная ответственность в системе общественных отношений (социально-

политический аспект): Автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1990. С. 25. Див. также: Носкова Е.А. Позитивная 

юридическая ответственность. Тольятти, 2003. – С. 6. 
7
 Шаргородский М.Д. – Вказ. праця – С. 512. 

8
 Панов А.Т., Шабалин В.А. – Вказ. праця – С. 38. 

9
 Черменина А.П. – Вказ. праця – С. 16. 

10
 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. – Вказ. праця – С. 15–25. 

11
 Рудковский Э.И. Свобода и ответственность личности. Минск, 1979. С. 29. 

12
 Шаргородский М.Д. – Вказ. праця – С. 516, 517–518, 519–521. 

13
 Див.: Хачатуров Р.Л. Ответственность, безответственность, преступность // Право и политика. 2006. ғ 1. – 

С. 14. 
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обумовлений а(анти)соціальним діянням суб'єкта. Суб'єкт опиняється перед вибором: 

дотримання правила поведінки або його порушення і покарання. 

Інші види примусу – фізичне і психічне примушування до виконання обов'язку, 

не виконаного добровільно, діють інакше. Їхній вплив на майбутню поведінку суб'єкта 

сумнівний, вони не створюють стимулу для дотримання обов'язку. Скоріше навпаки, 

якщо його невиконання загрожує тільки таким примусом, немає сенсу виконувати 

обов'язок добровільно, адже порушення може залишитися непоміченим або 

нерозкритим. Якщо ж воно буде виявлене, єдине, що загрожує порушникові, – 

виконання все того ж обов'язку
1
. Вплив фізичного або психічного примусу на саме 

виконання обов'язку, не виконаного добровільно, незаперечний. Однак механізм цього 

впливу не пов'язаний із наданням людині вибору, не спрямований на те, щоб у діянні 

суб'єкта виявилася воля до виконання обов'язку. Особа, яку примушують, є в цьому 

випадку об'єктом, а не суб'єктом відносин. Тому тут не йде мова про соціальну 

відповідальність – явище, пов'язане з активною діяльністю самостійного суб'єкта та 

реакцією на цю діяльність. 

В результаті соціальна відповідальність виявляється тільки в примусі й тільки у 

тому його виді, який пов'язаний з додатковим негативним впливом на суб'єкта 

відповідальності, в «примусі-покаранні». 

Внутрішній аспект соціальної відповідальності пов'язаний з тим, що 

відповідальність передбачає свободу вибору, а вільний вибір породжує і обґрунтовує 

відповідальність. Результати вибору (його реалізації), по-перше, можуть бути 

позитивними чи негативними, по-друге, – мати значення тільки для самого суб'єкта 

або також і для суспільства. Наслідки вибору, що впливають на інтереси самого лише 

діяча, як позитивні, так і негативні, не мають суспільної значущості і не викликають 

реакцію з боку суспільства (держави, колективу). Суб'єкт не несе за них 

відповідальності перед іншими. Відтак можна стверджувати, що соціальна 

відповідальність – це відповідальність тільки за той вибір, який має значення для 

суспільства. При цьому позитивні для суспільства результати обов‟язково викликають 

реакцію або у формі заохочення, або у формі сприйняття цих результатів як 

належного. Перший варіант характерний для «надналежної» поведінки, коли 

здійснений вчинок був не обов'язком індивіда, а актом доброї волі. Якщо ж діяння 

було для суб'єкта обов'язковим, то виконання обов'язку сприймається як належне. 

Вибір, який спричиняє негативні для суспільства результати, викликає відповідь у 

вигляді негативного впливу на суб'єкта – осуду, покарання та інших заходів. Як і у 

випадку позитивної реакції, такий вплив передбачуваний і в ідеалі неминучий. 

У підсумку, вибираючи певний (насамперед негативний) варіант поведінки, 

суб'єкт вибирає і відповідну реакцію на свій вчинок. Тому соціальна відповідальність 

– це усвідомлення особою зв'язку між власним діянням і відповіддю на нього з боку 

суспільства (держави, колективу). Правильно вести мову саме про усвідомлення 

зв'язку між діянням і реакцією, а не про передбачення реакції. 

Реальний негативний вплив – питання практики. У конкретному випадку суб'єкт 

може уникнути такого впливу, і сам це усвідомлює. Однак за загальним правилом 

реакція повинна настати. Необхідність негативної реакції, яка і втілює в собі зв'язок 

між порушенням соціальної норми й негативною відповіддю на порушення, може 

                                                 
1
 Див.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. – С. 318; Иоффе О.С. Вина и 

ответственность по советскому праву // Сов. государство и право. 1972. ғ 9. – С. 38; Малеин Н.С. Понятие и 

основание имущественной ответственности // Сов. государство и право. 1970. ғ 12. – С. 37. 
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утримати особу від суспільно шкідливого діяння. Так можна визначити суб'єктивний 

аспект відповідальності. 

Соціальна відповідальність як об'єктивне явище – це власне закономірний зв'язок 

між діянням суб'єкта та реакцією відповідного державного інституту на діяння 

(необхідність реакції у відповідь на соціально значущу поведінку). 

Даючи поняття юридичної відповідальності, необхідно визначити основні 

категорії, які беруть участь у його формуванні. Порівняємо кримінальну, 

адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну відповідальність. Найважливіші 

відмінності між ними полягають у виді правопорушення, за яке настає 

відповідальність, і у виді негативного впливу як реакції на правопорушення 

(покарання)
1
. Якщо вид протиправного діяння і вид покарання визначають вид 

юридичної відповідальності, то власне правопорушення і покарання визначають 

юридичну відповідальність як таку, є основними параметрами названого явища. 

Юридична відповідальність однаковою мірою залежить від правопорушення й 

покарання. Вплив першого на відповідальність не викликає сумнівів: протиправна 

поведінка є підставою юридичної відповідальності, вона ж визначає вид подальшого 

покарання.  

Разом з тим,існують приклади, коли те саме протиправне діяння має наслідком 

різні види державної реакції, що змушує вести мову про різні види юридичної 

відповідальності. Так, знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло 

значну шкоду, зумовлює і застосування кримінального покарання (захід кримінальної 

відповідальності), і стягнення збитків (захід цивільно-правової відповідальності). 

Знищення майна є єдиним правопорушенням, а не ідеальною сукупністю злочину та 

цивільно-правового порушення: і з точки зору кримінального, і з точки зору 

цивільного права названий делікт має один і той самий склад. 

Таким чином, вид державної реакції на правопорушення (форма реалізації 

відповідальності) сам по собі, незалежно від виду протиправного діяння, впливає на 

вид юридичної відповідальності. У підсумку правопорушення і покарання є 

самостійними величинами, які рівною мірою визначають юридичну відповідальність. 

Формулюючи дефініцію правової відповідальності, необхідно знайти категорію, 

яка б поєднувала поняття правопорушення і покарання. Реально відповідні явища 

співвідносяться як причина і наслідок. Покарання нерідко називають в літературі 

наслідком правопорушення (злочину). Правопорушення спричиняє покарання, 

виступає необхідною умовою його застосування
2
. Явище-причину і явище-наслідок 

                                                 
1
 Див.: Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962. – С. 91; Курляндский В.И. О сущности и признаках 

уголовной ответственности // Сов. государство и право. – 1963. – ғ 11. – С. 89; Курляндский В.И. Уголовная 

ответственность и меры общественного воздействия. М., 1965. – С. 13. Керуючись вказаними критеріями, І.Е. 

Звєчаровський виокремлює позитивну й негативну кримінальну відповідальність (Див.: Звечаровский И.Э. 

Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. Иркутск, 1992. – С. 17–18). Окрім названих, в 

літературі запропоновані й інші критерії поділу юридичної відповідальності на види: особливості 

процесуального здійснення, наявність кодифікованого нормативного акту, що передбачає відповідальність, 

відмінні від інших видів цілі відповідальності тощо. (Див.: Липинский Д.А. О некоторых проблемах системы 

юридической ответственности // Право и политика. – 2004. – ғ 12. – С. 22–23; Афанасьев В.С., Сунцова Е.А. 

Некоторые проблемы теории правонарушений и юридической ответственности // Право и политика. – 2006. – 

ғ 3. – С. 20; Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства: проблемы теории и 

практики. Саратов, 1993. – С. 185; Лейст О.Э. Основные виды юридической ответственности за 

правонарушение // Правоведение. – 1977. – ғ 3. – С. 32; Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятие и виды юридической 

ответственности // Государство и право. – 2000. – ғ 6. – С. 12–16 та ін.). 
2
 «Определение лишения свободы как правового последствия преступления является удачным, поскольку 

уголовное наказание вообще, в отличие от других мер государственного принуждения, порождается лишь 

преступлением» (Чучаев А.И., Абдрахманова Е.Р. Лишение свободы и проблемы его реализации. Ульяновск, 

1996. – С. 11); «наличие взаимосвязи и взаимозависимости между преступлением и наказанием обязывает 
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поєднує причинно-наслідковий зв'язок. Поняття причини і наслідку пов‟язує категорія 

необхідності. Юридична відповідальність, що поєднує поняття правопорушення і 

покарання, яка однаково залежить від кожного з них, може бути визначена як 

необхідність конкретного покарання за правопорушення відповідного виду
1
. 

Запропоноване розуміння юридичної відповідальності не ототожнює її з 

покаранням. У механізмі правового регулювання (його охоронної частини) юридична 

відповідальність не є наслідком правопорушення; вона виконує сполучну функцію 

між правопорушенням і реакцією на нього держави. Необхідність у цьому разі є 

підставою для встановлення зв'язку між конкретним протиправним діянням і 

конкретним покаранням за нього. 

Необхідність покарання за правопорушення існує на двох рівнях. Умовно їх 

можна назвати теоретичним і практичним. Перший знайшов своє відображення в 

охоронних нормах права, що передбачають відповідальність за ті чи інші делікти. Ці 

норми встановлюють принцип, відповідно до якого здійснення певного 

протиправного діяння неодмінно має наслідком певне покарання. На практичному 

рівні необхідність покарання за правопорушення виникає у разі здійснення 

конкретного протиправного вчинку. Її підставою є відповідна охоронна норма права. 

«Практична» необхідність більш конкретна. Її зміст охоплює не тільки вид 

правопорушення, але й всі фактичні обставини його здійснення, які мають юридичне 

значення. Конкретизоване і покарання. На практичному рівні воно визначається не 

мінімальною і максимальною межами, а точним значенням, питома вага карального 

впливу якого відповідає вчиненому правопорушенню. 

Діапазон ступенів тяжкості правопорушення певного виду (який встановлюється 

з урахуванням всіх можливих пом'якшуючих і обтяжуючих покарання обставин, 

особи винного тощо) кореспондується діапазону видів і значень покарань, 

передбачених за таке правопорушення. Конкретній точці з першого інтервалу повинна 

відповідати певна точка з другого. Уточнюючим моментом виступає і те, що, на 

відміну від «теоретичної», «практична» необхідність «прив'язана» до особистості 

конкретної особи. 

Необхідність певного покарання за певне правопорушення, яка виникла на 

практичному рівні, має бути реалізована. Відповідний процес включає два етапи. 

Перший – винесення і набрання законної сили правозастосовчим актом, у якому той 

чи інший суб'єкт визнається відповідальним за конкретне правопорушення і яким 

                                                                                                                                                                  
рассматривать наказуемость в качестве обязательного признака преступления, его свойства влечь за собой 

наказание» (Марцев А.И. Вопросы учения о преступлении и ответственности. Омск, 1998. – С. 27); 

«преступление и наказание необходимо рассматривать в качестве основных звеньев уголовно-правовой охраны, 

при этом нормы уголовного права, определяющие преступление, следует рассматривать в качестве ведущего 

звена этого механизма, а наказание – в качестве ведомого» (Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны 

(основные методологические проблемы). М., 1992. – С. 128); «любая норма права, непосредственно 

регулирующая поведение людей, с точки зрения логики и практической значимости, должна быть построена, 

смоделирована по принципу причинно-следственных связей. Она должна наглядно демонстрировать гражданам 

государства признаки разрешенного или запрещенного поступка и указывать на возможные юридические 

последствия его совершения (несовершения)» (Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, 

регулирование, последствия. Томск, 1985. – С. 55–56); «нет наказания без преступления, и логическим 

моментом, делающим причинение страдания наказанием, является именно взгляд на него как на следствие 

преступления, как на реакцию, вызванную последним» (Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. 

СПб., 1999. – С. 100). З цього приводу також див.: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная 

ответственность. Л., 1968. – С. 36; Маликов Б. Наказание – основная форма реализации уголовной 

ответственности // Уголовное право. – 2003. – ғ 3. – С. 39; Сундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в 

уголовном праве. Казань, 2005. – С. 9. 
1
 Казаков В.В. О понятии ответственности в налоговом праве // Финансовое право. – 2005. – ғ 7. – С. 37. 
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особі призначається конкретне покарання. Другий етап – виконання/відбування 

покарання
1
. 

Реалізацію юридичної відповідальності можна розглядати як процес породження 

покарання правопорушенням, як фактичний розвиток передбаченого законом зв'язку 

між протиправним діянням і реакцією на нього держави. Необхідність державної 

реакції можна вважати реалізованою, коли не тільки ухвалене рішення про її 

реалізацію, але й повністю відбуте/виконане покарання. Необхідність покарання 

зумовлена його цілями та функціями. Як захід примусу, відповідь держави на 

протиправне діяння, воно покликане запобігти новим правопорушенням, а 

кримінальне покарання – також виправити злочинця і відновити соціальну 

справедливість. Очевидно, досягнути цих цілей і стати відповіддю на заподіяне 

правопорушенням зло може тільки реальний негативний вплив на порушника, 

адекватний вчиненому. Таким чином, необхідність покарання передбачає повну його 

реалізацію. 

Юридична відповідальність проявляється в окремих галузях права. У 

кримінальному праві її часто зводять до кримінальної відповідальності, яку визнають 

однією з основних категорій галузі і пов'язують з поняттями злочину та покарання: «У 

кримінальному праві основний категоріальний ряд виглядає так: "злочин" – 

"кримінальна відповідальність" – "покарання"»
2
; «між злочином і покаранням 

(опосередковано через кримінальну відповідальність) також існує, як правило, 

жорсткий зв'язок»
3
; «як основні кримінально-правові явища можна розглянути 

злочин, кримінальну відповідальність і покарання»
4
 «в системі "злочин – покарання" 

кримінальна відповідальність займає проміжне положення, вона є сполучною ланкою 

між злочином і покаранням»
5
. Тим часом у кримінальному праві існують й інші види 

юридичної відповідальності. 

Підставою виникнення кримінальної відповідальності є злочин. Формами 

реалізації – кримінальне покарання та примусові заходи виховного впливу
6
. В той же 

час, окрім злочинів, кримінальний закон передбачає й інші правопорушення. В 

літературі їх називають посткримінальними кримінально-правовими проступками
7
. 

Основний і, напевно, найбільш досліджений їхній вид – злісне ухилення від 

відбування покарання (штрафу, обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі). 

До них також належить ухилення особи, яка скоїла злочин, від слідства чи суду. КК 

РФ не кваліфікує такі діяння як злочини (за винятком злісного ухилення від 

                                                 
1
 Подібної думки дотримується Т.О. Кошаєва: «юридическая ответственность проходит стадии возникновения, 

конкретизации и реализации» (Див.: Кошаева Т.О. Уголовная ответственность как вид юридической 

ответственности // Журнал российского права. 2004. ғ 8. – С. 51–53). 
2
 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. М., 1998. – С. 28. Див. також: 

Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности // Журнал российского права. – 1998. – ғ 9. 

Автора поддерживают Л.Л. Кругликов и А.В. Васильевский (Див.: Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. 

Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2002. – С. 9). 
3
 Марцев А.И. Вопросы учения о преступлении и ответственности. Омск, 1998. – С. 23. 

4
 Там само. – С. 178. 

5
 Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. Омск, 2000. – С. 119,113. 

6
 Питання про те, в яких формах реалізується кримінальна відповідальність, спірне. Найчастіше ними вважають 

покарання, примусові заходи виховного характеру, умовне засудження, различные різні види звільнення від 

покарання (Див.: Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. 

Саратов, 1978. – С. 55, 78–79; Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. Казань, 

2001. – С. 182, 189–191; Сафин Л.Р. Ответственность осужденных за злостное уклонение от наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества в российском уголовном праве: Дис. …канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 

33–34; 36–38). 
7
 Сафин Л.Р. – Вказ. праця – С. 38. 



 

 267 

відбування обмеження волі, призначеного як додаткове покарання), але передбачає 

негативну державну реакцію на них у рамках Загальної частини. 

Злочини і посткримінальні карні проступки відрізняються не тільки за 

формальними ознаками. Важливий параметр – характер небезпеки правопорушень. 

Небезпека злочину має характер суспільної, що надає їй особливі риси і відрізняє від 

інших видів небезпеки. Суспільна небезпека – небезпека, яка загрожує суспільству. 

П. А. Фефелов пише, що поняття суспільної небезпеки є видом загального поняття 

небезпеки. Так, небезпечна, але не має суспільної небезпеки поведінка дикого звіра 

(якщо вона не є наслідком винної поведінки людини – наприклад, тварин випустили із 

зоопарку), падіння метеорита, дія стихійних сил природи
1
. На думку автора, ознака 

суспільної небезпеки відсутня у цих випадках тому, що заподіяння шкоди не пов'язане 

з умисною чи необережною діяльністю, тоді як тільки така діяльність може бути 

суспільно небезпечною
2
. 

Наведені приклади дають підстави для подальших міркувань. Стихійні сили не є 

суспільно небезпечними. Ураган, повінь або посуха здатні спричинити людські 

жертви, організаційні та матеріальні втрати. Однак ця можлива або реальна шкода 

стосується не суспільства як такого, а середовища, у якому суспільство існує, його 

носіїв. Суспільство у вузькому, власному розумінні цього слова – це сукупність 

відносин між його членами. З одного боку, суспільство невіддільне від тієї чи іншої 

спільноти людей, яку часто й називають суспільством; з іншого боку – не кожна група 

людей є суспільством у справжньому його значенні. 

Кажучи про те, що суспільство – це система відносин, важливо з'ясувати, про які 

відносини йде мова. Можна виділити два їхні види. Перший – міжособистісні 

відносини. Виникаючи на основі особистих інтересів, вони мають значення тільки для 

їхніх безпосередніх учасників. З певною часткою умовності можна стверджувати, що 

для інших членів суспільства ці відносини байдужі. Суспільними вони є постільки, 

поскільки зароджуються й існують у соціальному середовищі. У той же час в 

глобальному масштабі не ці зв'язки об‟єднують соціум
3
. Міжособистісні відносини є 

дійсно суспільними тільки на мікрорівні – родини, дружньої компанії, студентської 

групи. 

Інший вид суспільних відносин – відносини взаємозв'язку, які без застережень є 

змістом суспільства, лежать в основі суспільного об'єднання. Їхніми суб'єктами 

можуть бути як соціальні групи, так і окремі особи. У будь-якому разі характерною 

рисою таких відносин є те, що вони мають значення і справляють вплив не лише на 

тих, хто безпосередньо бере в них участь, але й на інших членів суспільства. 

В. К. Райхер, розглядаючи відносні й абсолютні правовідносини, порівнював їх 

із проводами, натягнутими між відповідними суб'єктами. Реалізація суспільних 

відносин спричиняє рух у проводах. Коливання, поширюючись, зачіпають і тих членів 

суспільства, які не є учасниками реалізовуваних відносин
4
. Це образне порівняння 

точно передає специфіку відносин, суспільних у власному розумінні слова. 

Карні проступки не є суспільно небезпечними. Це пояснюється характером 

відносин між державою і винною особою після скоєння злочину. Ці відносини не є 

                                                 
1
 Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны (основные методологические проблемы). – С. 23. Див. 

також: Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – 15; Марцев А.И. Общие вопросы 

учения о преступлении. С. 17; Дурманов Н.Д. – Вказ. праця – С. 162. 
2
Фефелов П.А. – Вказ. праця – С. 25; Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.–Л., 1948. – С. 162. 

3
 В.С. Прохоров отмечает, что общественные отношения складываются и существуют в масштабах общества 

(Див.: Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л., 1984. – С. 44). 
4
 Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л., 1982. – С. 39–40. 
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суспільними. Відповідні «коливання» впливають на соціальні зв'язки не прямо, а 

побічно. 

Кримінальний закон охороняє найбільш важливі суспільні відносини. Їхнє 

кримінально-правове забезпечення досягається за допомогою механізму кримінальної 

відповідальності. В «сплячому» вигляді він відіграє роль попередження для 

потенційних злочинців; у діючому – наочною демонстрацією невигідності порушення 

кримінального закону. Кримінальна відповідальність гарантує безпеку найбільш 

важливих, охоронюваних КК суспільних відносин. 

Відносини, що складаються в процесі реалізації кримінальної відповідальності, 

також мають забезпечувальний характер. Їхній зміст утворюють взаємні права та 

обов'язки держави і злочинця. Зокрема, винний зобов‟язаний не перешкоджати 

розвитку зв'язку між своїм злочином і покаранням за нього (або іншою формою 

реалізації кримінальної відповідальності). 

Ухилення від слідства чи суду, злісне ухилення від відбування покарання 

переривають залежність «злочин – форма реалізації кримінальної відповідальності». 

Злочинець (засуджений) не дозволяє відповідальності реалізуватися. Охоронювані КК 

суспільні відносини фактично залишаються без належної кримінально-правової 

підтримки і зазнають більшого ризику. В той же час, переривання суб'єктом розвитку 

описаного зв'язку безпосередньо не шкодить суспільним відносинам. 

Практична відсутність кримінально-правового забезпечення може бути умовою, 

але не причиною нового злочину. «Кримінально-протиправна поведінка, яка 

проявилася, наприклад, в ухиленні від відбування покарання, що спричинило 

негативні кримінально-правові наслідки, «не руйнує» суспільні відносини, які до 

цього були предметом правового регулювання і які далі регулюються кримінальним 

правом»
1
. Таким чином, посткримінальні кримінально-правові відносини не є 

суспільними, а порушення цих відносин – посткримінальні проступки – не мають 

суспільної небезпеки. 

Заходи державного реагування на злочини і посткримінальні проступки значно 

відрізняються. Форми реалізації кримінальної відповідальності в різних пропорціях 

поєднують елементи кари та виховання 
2
. Поширені переважно каральні заходи – 

покарання. Наслідком незлочинних кримінальних правопорушень є специфічний 

вплив, який умовно можна назвати кримінальним стягненням. Його яскравий приклад 

– заміна покарання, від відбування якого ухилився засуджений, покаранням більше 

суворого виду. Інший проявом є призупинення перебігу строків давності притягнення 

до кримінальної відповідальності. 

Кримінальне стягнення поєднує в собі каральний і забезпечувальний 

компоненти. Так, у покаранні, яке заміняє попереднє, можна виокремити дві частини. 

Перша за питомою інтенсивністю карального впливу відповідає невідбутому 

первинному покаранню. Друга – додаткова кара як наслідок нового правопорушення – 

злісного ухилення від відбування покарання. Форма покарання, яке заміняє 

попереднє, завжди суворіша, ніж форма (вид) попереднього. Фізично вона надає 

злочинцеві менше можливостей ухилитися від призначеної кари. Тут проявляється 

забезпечувальний характер кримінального стягнення. Призупинення перебігу строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності також має подвійне значення. 

З одного боку, цей захід означає для винного певне позбавлення – для нього 

тимчасово втрачає дію норма, яка передбачає безумовне звільнення від кримінальної 

                                                 
1
 Звечаровский И.Э. Посткриминальное поведение: понятие, ответственность, стимулирование. – С. 59. 

2
 Шаргородский М.Д. – Вказ. праця – С. 323. 
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відповідальності. З іншого боку, призупинення строку давності не дозволяє уникнути 

відповідальності тому, хто все ще залишився небезпечним для суспільства. 

Виправлення (виховання) засудженого не характерне для кримінального 

стягнення. Суб'єктом кримінального проступку й адресатом зазначеного впливу може 

бути тільки особа, яка скоїла злочин. Суспільна небезпека його особи не стільки 

проявляється, скільки підтверджується кримінальним проступком. Стягнення за це 

діяння відповідає його тяжкості, воно легше, ніж кримінальне покарання, тому навряд 

чи здатне виправити правопорушника. Вказаний вплив і не розрахований на такий 

результат. Мету виправлення має покарання. Призначення карного стягнення – 

відповідь на порушення тільки посткримінальної норми. Це розплата за вчинене засіб 

запобігання подібним посяганням у майбутньому. 

Як вже було вказано, примушування до виконання обов'язку, не виконаного 

добровільно (забезпечення виконання обов'язку), не пов'язане з явищем соціальної 

відповідальності. Таке твердження не суперечить запропонованому розумінню 

кримінального стягнення. Останнє насамперед є карою. Забезпечувальний елемент не 

виражає відповідальність сам по собі. Він одночасно є і мірою покарання, і тільки в 

цій ролі втілює певний вид юридичної відповідальності. 

Отже, норми, які передбачають відповідальність за злочини і за посткримінальні 

проступки, істотно відрізняються. 

Р. А. Сабітов пише, що «кримінальне право можна розглядати як систему із 

двома підсистемними утвореннями. Перша підсистема … – норми кримінального 

права, що регулюють суспільні відносини між державою та особою, яка скоїла 

злочин, з приводу цього злочину… Друга підсистема…– норми кримінального права, 

які регулюють суспільні відносини, що складаються з приводу позитивної або 

негативної незлочинної поведінки суб'єкта після скоєння ним злочину»
1
. 

Враховуючи таку відмінність і маючи на увазі поняття юридичної 

відповідальності, можна робити висновки про те, які види відповідальності існують у 

кримінальному праві, за яким принципом вони виокремлюються. 

Названа галузь передбачає два види правопорушень – злочини і посткримінальні 

– проступки. Державна реакція на них різна. Злочин спричиняє настання однієї з 

декількох форм реалізації кримінальної відповідальності – покарання, примусові 

заходи виховного впливу, що застосовуються в порядку, передбаченому ст. 92 КК РФ. 

Наслідком кримінального проступку є кримінальне стягнення. Наявні чотири 

елементи – злочин, кримінальний проступок, форма реалізації кримінальної 

відповідальності, кримінальне стягнення. 

Юридична відповідальність являє собою необхідність негативного впливу на 

правопорушника за протиправне діяння. Вона виконує сполучну функцію між 

деліктом та відповіддю на нього держави; є підставою зв'язку між цими явищами. З 

чотирьох перерахованих елементів перші два є правопорушеннями, два останні – 

реакцією на них держави. Можна припустити, що кількість видів відповідальності у 

кримінальному праві дорівнює кількості зв'язків, які можна встановити між 

вказаними елементами. Теоретично можливі чотири комбінації, якщо 

правопорушення кожного виду з'єднати з кожним видом негативного впливу. На нашу 

думку, кримінальний закон підтверджує правильність такого підходу. 

Не викликають сумніву два види зв'язків – між злочином і формою реалізації 

кримінальної відповідальності та між посткримінальним проступком і кримінальним 

стягненням. Перший вид є вираженням кримінальної відповідальності, тобто 

                                                 
1
 Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия). – С. 59–60. 
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відповідальності за злочин, яка реалізується в кримінальному покаранні або 

примусових заходах виховного характеру. 

Другий Р.А. Сабітов називає «посткримінальною» відповідальністю
1
. Вона 

передбачена за діяння, які перешкоджають реалізації кримінальної відповідальності, і 

втілюється в заходах, що не лише карають правопорушника, але й забезпечують 

реалізацію відповідальності за злочин. 

«Посткримінальна» відповідальність похідна від основної і має насамперед 

забезпечувальний характер, тобто гарантує реалізацію основної кримінально-правової 

відповідальності»
2
. З огляду на зазначену функцію, для позначення цього виду 

відповідальності на правах синоніма пропонується використовувати термін 

«прокримінальна відповідальність» (від лат. «pro» – для). 

Кримінальна і прокримінальна відповідальність є основними видами 

відповідальності в кримінальному праві. В той же час, кримінальному закону відомі й 

нетипові комбінації видів правопорушень та державної реакції на них. Мова йде про 

пари «злочин – кримінальне стягнення» і «посткримінальний проступок – форма 

реалізації кримінальної відповідальності». 

Ситуація, коли злочин має наслідком застосування кримінального стягнення, 

передбачена ч. 5 ст. 79 КК РФ. Відповідно до неї особа, яка скоїла під час відбування 

довічного позбавлення волі новий тяжкий чи особливо тяжкий злочин, не підлягає 

умовно-достроковому звільненню. У цьому випадку правопорушенням, що породжує 

відповідальність, є злочин. При цьому, як прямо сказано в законі, мова йде тільки про 

тяжкі та особливо тяжкі злочини. Державна реакція на правопорушення виражається 

в кримінальному стягненні. 

За загальним правилом, скоєння злочину має наслідком винесення 

обвинувального вироку і застосування покарання (примусового заходу виховного 

характеру). Але коли злочинцем є особа, яка відбуває довічне позбавлення волі, ці 

заходи втрачають практичне значення. Сам по собі осуд не є формою реалізації 

кримінальної відповідальності. Призначене новим вироком (за сукупністю 

вироків) покарання поглинається довічним позбавленням волі і не спричиняє для 

винного додаткових правообмежень 
3
. Єдиним негативним наслідком злочину для 

засудженого довічно стає неможливість умовно-дострокового звільнення. Як зауважує 

С.Я. Уліцький, особі, засудженій до довічного позбавлення волі, більше немає чого 

                                                 
1
 Там само. – С. 144. 

2
 Там само. – С. 144. Л.Р. Сафін пише, що заміна покарання як особливий вид відповідальності покликана 

забезпечити належну реалізацію основного юридичного обов‟язку особи. В цьому випадку під обов‟язком 

потрібно розуміти елемент змісту кримінально-правового відношення, яке виникає внаслідок скоєння злочину 

(Див.: Сафин Л.Р. Вказ. праця – С. 140). 
3
 Винятком із цього правила є штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину й державних нагород 

(ч. 2 ст. 71 КК РФ). Згідно з ч. 2 ст. 46 КК РФ штраф може бути призначений за тяжкі та особливо тяжкі 

злочини. При цьому розмір штрафу в таких випадках становить не менш 500 тис. руб. або заробітної плати чи 

іншого доходу засудженого за період понад три роки. Однак потрібно задзначити, що коли штраф 

призначається особі, засудженій до довічного позбавлення волі, його каральний вплив менший, ніж коли він 

застосовується як єдине покарання. Особа, яка відбуває довічне позбавлення волі, зберігає можливість володіти 

й користуватися лише обмеженою частиною свого майна. Щодо іншого майна в засудженого залишається 

правомочність розпоряджатися. Коли на засудженого до довічного позбавлення волі накладають штраф, він 

втрачає тільки цю правомочність. Фактично більше тут страждає не сам засуджений, а ті, хто отримали б 

вигоду від розпорядження ним своїм майном, ті, кому він міг би подарувати відповідні кошти, залишити їх у 

спадщину і т.д. Аналогічні міркування стосуються позбавлення права займати певні посади або займатися 

певною діяльністю, позбавленню спеціального, військового або почесного звання, класного чину й державних 

нагород. Ці заходи також частково втрачають звичний каральний вплив, коли застосовуються до особи, 

засудженої до довічного позбавлення волі. 
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боятися, окрім того, що «не бачити світло наприкінці тунелю – не бути ніколи 

достроково звільненою»
1
. Позбавлення можливості умовно-дострокового звільнення 

варто відносити до кримінальних стягнень. Цей захід позбавлений виховної 

складової. Він є карою і покликаний гарантувати досягнення цілей, покладених 

законом на довічне позбавлення волі. 

Заслуговує на увагу питання про необхідність розглянутого змішаного виду 

відповідальності. З одного боку, зв'язок між злочином і кримінальним стягненням не 

можна назвати звичайним для кримінального закону. Елементи, які він поєднує, не 

відповідають один одному. Крім того, зазначена відповідальність представлена в 

законі лише однією нормою, що надає їй вигляду випадкового явища. З іншого боку, 

позиція законодавця щодо відповідальності особи, яка відбуває довічне позбавлення 

волі, за новий тяжкий чи особливо тяжкий злочин, виглядає вдалою. Таке покарання 

пов'язане з найбільшими, після смертної кари, позбавленнями й обмеженнями прав. 

Застосування заходів відповідальності за нові правопорушення неможливе без 

урахування цієї специфіки. 

Розглянутий вид відповідальності необхідний кримінальному праву. Він 

супроводжує довічне позбавлення волі і не повинен зникнути з кримінального закону 

доти, доки система покарань містить у собі це покарання. Казуїстичність 

аналізованого виду відповідальності як недолік стосується не правового явища як 

такого, а його законодавчого оформлення. На практиці можуть виникати й інші 

ситуації, коли покарання, яке відбуває засуджений, настільки суворе, що застосування 

покарання за новий злочин неможливе. Так, ч. 5 ст. 79 КК РФ передбачає 

відповідальність засудженого до довічного позбавлення волі за новий тяжкий або 

особливо тяжкий злочин. Тим часом особа, яка відбуває довічне позбавлення волі, 

може скоїти злочин невеликої або середньої тяжкості. Відповідальність якого виду 

може наставати в цьому випадку? Спеціальних положень з цього приводу КК РФ не 

містить. Застосування кримінального покарання, як і при вчиненні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, неефективне. Здається, було б логічно ввести до 

кримінального закону норму, подібну ч. 5 ст. 79 КК РФ. Враховуючи тяжкість злочину, 

санкція повинна бути менш суворою. Вона може полягати не в позбавленні 

можливості умовно-дострокового звільнення, а в тимчасовому відтермінуванні такої 

можливості. Наприклад, особа, яка відбуває довічне позбавлення волі і яка під час 

відбування покарання скоїла злочин невеликої чи середньої тяжкості, може бути 

умовно-достроково звільнена після фактичного відбуття не 25, а 30 років позбавлення 

волі. 

Розглянутий вид змішаної відповідальності в кримінальному праві може бути 

представлений щонайменше трьома самостійними нормами. 

Інший змішаний вид відповідальності в кримінальному праві побудований за 

схемою «кримінальний проступок – кримінальне покарання (примусові заходи 

виховного характеру). Чинний кримінальний закон містить три норми, що 

закріплюють відповідальність такого виду, – ст. 313; ст. 314; ч. 2 ст. 337 КК РФ. Ці 

статті містяться в Особливій частині КК і передбачають застосування кримінального 

покарання, зокрема, за втечу з місця позбавлення волі або з-під арешту; ухилення від 

відбування покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі; самовільне 

залишення дисциплінарної військової частини або неявку до частини у встановлений 

строк. 

                                                 
1
 Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Владивосток, 2001. – С. 10. 
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Сутність втечі, ухилення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі і 

т.п., як і сутність посткримінальних карних проступків, передбачених Загальною 

частиною КК РФ, полягає в тому, що особа, яка ухиляється, перешкоджає реалізації 

кримінальної відповідальності, порушує нормальний розвиток зв'язку між злочином і 

реакцією на нього держави. Ця обставина дозволяє віднести правопорушення, 

передбачені ст. 313; ст. 314; ч. 2 ст. 337 КК РФ, до посткримінальних карних 

проступків. Те, що зазначені норми закріплені в Особливій частині кримінального 

закону, є зовнішньою характеристикою відповідних діянь. На ній не можуть 

ґрунтуватися висновки про природу розглянутих правопорушень. 

Державною реакцією на аналізовані делікти є кримінальне покарання. У всіх 

випадках воно полягає у позбавленні волі на певний строк. 

Коли мова йде про ухилення від покарання, пов'язаного з ізоляцією від 

суспільства (втечу з місця позбавлення волі або з-під арешту; ухиленні від відбування 

покарання у вигляді обмеження волі, позбавлення волі; при самовільному залишенні 

військової частини) застосування відповідного кримінального покарання фактично 

призводить до продовження первісного строку. Зазначений захід не дає додаткових 

гарантій відбування покарання за перший злочин, але є карою й пов‟язаний з 

виховним та превентивним впливом. Забезпечувальна складова відсутня, очевидно, 

тому, що позбавлення волі на певний строк і без того є найбільш строгим ординарним 

покаранням і залишає засудженому мінімальну свободу розпорядження самим собою. 

Злісне ухилення від відбування обмеження волі, призначеного як додаткове 

покарання, також тягне за собою кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі. 

Застосування цього правила призводить до такої ситуації. Засуджений, відбувши 

первісне основне покарання – позбавлення волі, починає злісно ухилятися від 

додаткового покарання – обмеження волі. Нове покарання призначається за 

сукупністю вироків: до основного покарання за другим вироком приєднується 

додаткове за першим. У підсумку ситуація повторюється: відбувши основне 

покарання, суб'єкт знову виявляється «вільним» у відбуванні додаткового. 

Кримінальний закон не забезпечує реалізацію обмеження волі, застосованого як 

додаткове покарання. Пояснюється це тим, що звична заміна первісного покарання 

більш суворим призвела б до застосування двох основних покарань за один злочин. 

Два останніх види зв'язків – «злочин – кримінальне стягнення» і 

«посткримінальний проступок – форма реалізації кримінальної відповідальності» – 

нетипові для кримінального права. Це своєрідні проміжні стани між зв'язками, які 

уособлюють основні види відповідальності. Їхнє існування зумовлене традицією
1
 або 

неможливістю застосувати інший кримінально-правовий захід. 

                                                 
1
 Сафин Л.Р. Вказ. праця – С. 86–87. 



 

 273 

Валерій Глушков  

 

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ  

ОКРЕМИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ 

(ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) 

 

Судовий контроль – це регламентована нормативно-правовими актами діяльність 

судових органів України, що спрямована на забезпечення прав і свобод людини при 

здійсненні певних оперативно-розшукових заходів оперативними підрозділами 

правоохоронних органів, що стосуються обмеження в рамках визначених 

законодавством України таких прав. Фактично це спосіб, у який суд при розгляді 

конкретного питання або конкретної справи має можливість реагувати на 

кримінально-правові відносини у випадку здійснення або можливості здійснення 

злочину з метою недопущення правопорушень в такої сфери діяльності. Таким чином, 

головною метою судового контролю є: забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина за законністю та обґрунтованістю обмеження конституційних прав осіб 

при проведенні визначених оперативно-розшукових заходів. Під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини 

та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і 

тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду щодо особи, в 

діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених 

законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки 

суспільства.  

Сучасний судовий контроль представлений у низці міжнародних документів, 

зокрема, загальних документах ООН щодо захисту прав і свобод людини та 

організації правосуддя, документах Ради Європи, Європейського Союзу, що 

присвячені судовій системі. В Україні функцію контролю за обмеженням прав 

громадян віднесено до компетенції судових органів з прийняттям Основного Закону 

(1996 р.). В ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказується, 

що «…нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 

діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, 

прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і 

прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, а також уповноваженими 

наказом Генерального прокурора України начальниками та прокурорами управлінь, 

відділів Генеральної прокуратури України та прокуратур Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя». Таким чином, поза Законом залишилося 

питання стосовно ролі і місця суду в системі органів, контролюючих оперативно-

розшукову діяльність. Стаття 8 цього Закону для виконання завдань оперативно-

розшукової діяльності при наявності передбачених законом підстав наділяє 

оперативні підрозділи відповідними правами, серед яких право знімати інформацію з 

каналів зв‟язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації; 

контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові 

відправлення тощо. Проте, вказаним Законом не врегульовано механізмів та 

процедури надання судового дозволу на проведення відповідних оперативно-

розшукових заходів. 

Аналіз норм Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про оперативно-розшукову діяльність», по-перше, свідчить про те, що 

суб‟єкти судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності не визначені, 
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що, на нашу думку, є прогалиною в чинному законодавстві, і, по-друге, – не 

співпадають з вимогами сучасної правоохоронної і судової практики. 

Разом з тим, в тексті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

містяться вимоги про необхідність отримання судових рішень на право проведення 

деяких оперативно-розшукових заходів, які обмежують конституційні права громадян 

і допускають можливість оскарження до суду рішень і дій підрозділів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність. Зокрема, статтею 9 цього Закону передбачено, що 

громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку 

одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії. 

Порядок проведення оперативно-розшукових дій, які обмежують права 

громадян, було введено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 

18 лютого 1992 року. Фактично на сьогодні судовий контроль здійснюється в порядку, 

визначеному двома актами: Постановою Кабінету Міністрів від 26 вересня 2007 р. 

ғ 1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, 

які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації» та 

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. ғ 2 «Про деякі 

питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове 

обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства». 

Відповідно до п. 7, 9, ч. 1, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», ст. 15 

Закону України «Про організаційно правові основи боротьби з організованою 

злочинністю» за вмотивованим рішенням суду можуть бути застосовані такі 

обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянинпа, які передбачені 

ст. ст. 30,31, 32 Конституції України: негласне проникнення до житла чи до іншого 

володіння особи; зняття інформації з каналів звв‟язку; контроль за листуванням, 

телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією; застосування 

інших технічних засобів одержання інформації. Кримінально-процесуальний кодекс 

України передбачає також можливість застосування таких обмежень конституційних 

прав і свобод людини і громадянина: огляд та обшук житла чи іншого володіння особи 

(ст. 14-1, ч. 5 ст. 177, ч. 4 ст. 190 КПК ), примусова виїмка із житла чи іншго володіння 

особи ( ст. 14-1, ч. 4 ст. 178 КПК), арешт на кореспонденцію і зняття інформації з 

каналів зв‟язку (ст. 14-1, ч. 4 ст. 187 КПК); огляд і виїмка кореспонденції та 

дослідження інформації, знятої з каналів зв‟язку ( ст. 187-1 КПК). Обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадян під час проведення оперативно-

розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства допускаються лише за 

вмотивованим рішенням суду і носять винятковий та тимчасовий характер. До 

порушення кримінальної справи вони застосовуються з метою запобігання тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. 

Надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів після порушення 

кримінальної справи не залежить від тяжкості злочину.  

Зняття інформації з каналів зв'язку полягає у застосуванні технічного 

обладнання, яке дає змогу прослуховувати, фіксувати та відтворювати інформацію, що 

передавалася цим каналом зв'язку. Така інформація може включати дані як про 

взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, так і щодо змісту інформації, яка була 

передана каналом зв'язку. Перелік видів кореспонденції, на яку може бути накладено 

арешт, визначений ч. 2 ст. 187 КПК, не є вичерпним, тому судам необхідно також 
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враховувати положення ст. 1 Закону України від 4 жовтня 2001 р. ғ 2759-III «Про 

поштовий зв'язок».  

Контроль за листуванням, телеграфною та іншою кореспонденцією полягає в 

огляді поштових відправлень, їх копіюванні. Під контролем за телефонними 

розмовами слід розуміти не тільки їх прослуховування і фіксування, але й одержання 

інформації про телефонні розмови, які відбулися, щодо абонентів розмов, часу і 

тривалості розмов. Під іншими технічними засобами отримання інформації слід 

розуміти такі засоби, які дають змогу негласно фіксувати поза каналами зв'язку 

розмови, дії, обстановку.  

Подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про проведення 

відповідних оперативно-розшукових заходів під час перевірки заяви або повідомлення 

про злочини до порушення кримінальної справи (ч. 5 ст. 97 КПК), подання слідчого 

про проведення заходів, передбачених ч. 5 ст. 177, ч. 4 ст. 178, ст. 187
1
, ч. 4 ст. 190 

КПК, і подання органу дізнання про проведення таких же заходів після порушення 

кримінальної справи (ст. 104 КПК) має бути погоджено з прокурором.  

Погодження з прокурором подання керівника оперативного підрозділу або його 

заступника про негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття 

інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, 

телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів 

одержання інформації у всіх інших випадках закон (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність») не вимагає. У разі надходження до провадження 

суду подання, яке всупереч вимогам закону не було погоджене з прокурором, суд має 

відмовити у його розгляді, про що виноситься вмотивована постанова. Така відмова 

не перешкоджає повторному зверненню до суду з того ж питання після погодження 

подання з прокурором.  

Вирішуючи питання про прийняття до розгляду подань про надання дозволу на 

тимчасове обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина, 

передбачених статтями 30, 31, 32 Конституції України, під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства суди мають 

вимагати, щоб ці подання відповідали вимогам закону. Зокрема, у поданні керівника 

оперативного підрозділу або його заступника про негласне проникнення до житла чи 

до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, здійснення контролю 

за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, 

застосування інших технічних засобів одержання інформації повинно зазначатися: 

ким і коли заведено оперативно-розшукову або контррозвідувальну справу, її номер; 

особа, стосовно якої пропонується здійснити відповідні заходи, із зазначенням усіх 

можливих даних про неї; підстави здійснення оперативно-розшукової та 

контррозвідувальної діяльності, ознаки злочину, які зазначені у постанові про 

заведення справи та статті (частини статті) Кримінального кодексу України. У поданні 

мають міститися посилання на відповідні положення законів України, якими 

визначено підстави застосування заходів, вказано мету, з якою пропонується їх 

здійснити, обґрунтування терміну їх застосування та неможливості одержати 

інформацію іншим способом, а також орган чи особа, яка буде здійснювати заходи. 

Має бути зазначено, які саме заходи пропонується здійснити, спосіб їх здійснення, 

об'єкт здійснення заходів з конкретними характеристиками (номери каналів зв'язку, їх 

види, адреса житла чи іншого володіння особи, вмотивовані дані про їх належність 

особі та дані про те, що особа може користуватися ними тощо).  

Якщо оперативно-розшукова діяльність здійснюється за дорученням органу 

дізнання, слідчого, прокурора чи суду, інших передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України 
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«Про оперативно-розшукову діяльність» осіб, органів чи організацій, про це повинно 

бути зазначено в поданні з посиланням на конкретний документ, його номер і дату, 

номер кримінальної справи, щодо кого вона порушена, за якими статтями КК.  

Суди не вправі надавати дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів, 

якими тимчасово обмежуються конституційні права і свободи людини і громадянина, 

якщо стосовно особи не заведено оперативно-розшукову або контррозвідувальну 

справу чи немає даних, які б свідчили, що отримати інформацію в інший спосіб 

неможливо.  

Вирішуючи питання про прийняття до провадження подання слідчого про 

проведення заходів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 177, ч. 4 ст. 178, ст. 187
1
 КПК, 

або подання органу дізнання про проведення таких же заходів після порушення 

кримінальної справи, суди повинні вимагати, щоб у поданні зазначалася назва посади, 

звання чи класний чин, прізвище та ініціали особи, яка вносить подання, дані про 

погодження його з прокурором, дані про те, коли і проти кого порушено кримінальну 

справу, дані про особу підозрюваного (обвинуваченого).  

У поданні про проведення обшуку, огляду чи виїмки має бути зазначено адресу 

житла чи іншого володіння особи, де планується провести ці дії, дані про те, що 

знаряддя злочину, речі чи цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети 

та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для 

справи, знаходяться в цьому житлі чи іншому володінні особи.  

При розгляді подання про тимчасове обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина суддя перевіряє, чи відображено в ньому всі необхідні дані для 

їх розгляду, чи підписане воно повноваженою службовою особою і чи погоджене воно 

у визначених законом випадках з прокурором, вивчає матеріали оперативно-

розшукової, контррозвідувальної або кримінальної справи, за необхідності вислуховує 

суб'єкта внесення подання і виносить умотивовану постанову про задоволення 

подання або відмову в такому задоволенні. Обсяги надання матеріалів справи 

визначаються суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою для 

відмови в задоволенні подання.  

Строки розгляду подання не можуть перевищувати строки ведення конкретної 

оперативно-розшукової справи (ст. 9
1
 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»). Розгляд подань, внесених у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 97 та ч. 3 

ст. 187 КПК, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 15 

Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», 

здійснюється суддею невідкладно в режимі, що забезпечує нерозголошення даних, які 

містяться у них та відповідних матеріалах справи.  

Оригінали та другі примірники подання і постанови суду готуються та 

зберігаються з дотриманням правил таємного діловодства, визначених у Порядку 

організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. ғ 1561. 

У даному випадку ведення протоколу судового засідання законом не передбачено.  

Подання слідчого про проведення огляду, обшуку або виїмки з житла чи іншого 

володіння особи, накладення арешту на кореспонденцію та її огляд, зняття інформації 

з каналів зв'язку розглядається судом лише по порушеній кримінальній справі, яка 

перебуває у його провадженні, після внесення до суду такого подання, погодженого з 

прокурором, у порядку, передбаченому статтями 177, 178, 187, 187
1
, 190 КПК. 
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Порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину не є перешкодою для 

розгляду вказаних подань.  

Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку може 

здійснюватися лише за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній 

та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших 

осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також в інформації, якою вони 

обмінюються за допомогою засобів зв'язку, містяться дані про вчинений злочин або 

документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами 

одержати ці дані неможливо. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 187 КПК до порушення 

кримінальної справи може бути накладено арешт на кореспонденцію та прийнято 

рішення про зняття інформації з каналів зв'язку з метою запобігти злочину.  

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. ғ 3477-IV «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

судам необхідно враховувати, що, відповідно до практики Європейського суду з прав 

людини, поняття «житло» у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.) охоплює не лише житло фізичних 

осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, 

а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.  

Як «інше володіння» слід розуміти такі об'єкти (природного походження та 

штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і 

зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, 

земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, 

виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), 

індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.  

В постанові Пленуму Верховного Суду України особливу увагу звернено на 

ситуації стосовно наявності оперативно-розшукової справи. Під час вивчення 

оперативно-розшукової справи (контррозвідувальної справи), судді необхідно 

переконатися і в наявності постанови про заведення оперативно-розшукової справи 

щодо конкретної особи, стосовно якої плануються заходи, які потребують дозволу 

суду; наявності оперативних даних про те, що особа вчинила чи планує вчинити 

тяжкий або особливо тяжкий злочин (злочини); наявності доручення на здійснення 

оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчого, прокурора чи суду, 

інших передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

осіб, органів чи організацій; чи відповідає подання матеріалам оперативно-розшукової 

справи; чи не закінчилися строки ведення оперативно-розшукової справи і чи 

продовжені вони в передбаченому законом порядку; чи є дані про продовження 

особою злочинної діяльності або про те, що вона готує тяжкий чи особливо тяжкий 

злочин (для випадків, коли кримінальну справу не порушено); чи відповідають назви 

оперативних заходів чинному законодавству, законність заведення оперативно-

розшукової справи.  

Підлягають дослідженню суддею дані про фактичне використання житла чи 

іншого володіння, каналів зв'язку або належність їх конкретній особі, кримінально-

правову кваліфікацію злочину тощо.  

Суд не вправі вирішувати питання про винність особи у вчиненні злочину, давати 

оцінку доказам з точки зору їх достовірності та достатності для кваліфікації дій особи 

або вирішувати інші питання, які підлягають вирішенню під час судового розгляду 

кримінальної справи.  

Постанова судді про накладення арешту на кореспонденцію або зняття 

інформації з каналів зв'язку повинна бути вмотивована відповідно до вимог ст. 187 
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КПК України. Початок перебігу строку дії дозволу, наданого судом, обчислюється з 

моменту підписання постанови суддею.  

У постанові необхідно зазначити: орган, який звернувся з поданням; зміст 

подання, при цьому обов'язково зазначається дата заведення оперативно-розшукової 

справи щодо особи (контррозвідувальної справи); дані про особу; стаття КК України, 

якою передбачено кримінальну відповідальність за діяння, вчинене собою, чи до якого 

вона готується; назва заходу, який планується здійснити за дозволом суду; номери 

каналів зв'язку; адреса житла чи іншого володіння особи, його належність чи 

задокументовані дані (у тому числі оперативні) про фактичне використання особою 

житла чи іншого володіння, каналу зв'язку; підстави надання дозволу, як вони 

передбачені Конституцією України та законами (з посиланням на них); точну назву 

заходу, як він передбачений чинним законодавством, і лише того, який зазначено в 

поданні; особа, щодо якої застосовуватиметься захід; термін застосування та його 

обґрунтування; орган, який буде здійснювати оперативно-розшукові заходи.  

У постанові про проведення обшуку повинно бути зазначено назву і склад суду, 

який розглянув подання; дані про особу, яка внесла подання; відомості про особу, в 

житлі чи іншому володінні якої необхідно провести обшук; точну адресу житла чи 

іншого володіння. Якщо це автомобіль, то необхідно вказати марку автомобіля та 

державний реєстраційний номер, а також дані, на підставі яких суд дійшов висновку 

про необхідність проведення обшуку в житлі чи іншому володінні конкретної особи.  

У постанові про проведення примусової виїмки з житла чи іншого володіння 

особи мають бути зазначені точні дані про предмети, які підлягають вилученню, 

зокрема їх опис та характеристика. Якщо ці предмети мають номери чи інші дані 

(наприклад, технічний паспорт), про це суд також має зазначити в постанові. Крім 

того, постанова має містити конкретний перелік предметів (речей, документів), що 

підлягають вилученню. Не допускається при цьому таке формулювання постанови, 

що допускає її розширювальне тлумачення. Постанова про накладення арешту на 

кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку має відповідати вимогам, 

установленим частинами 5 і 6 ст. 187 КПК України.  

Згідно зі статтями 177, 178 КПК України, постанова судді про проведення 

обшуку і виїмки оскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в 

проведенні цих дій прокурор може подати апеляцію до апеляційного суду, яка 

розглядається у порядку, передбаченому ст. 382 КПК України. Згідно зі ст. 187 КПК 

України, постанова про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з 

каналів зв'язку оскарженню не підлягає і на неї не може бути внесено подання 

прокурора. Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», прокурор вправі опротестувати постанову суду про дозвіл або відмову на 

проведення оперативно-розшукових заходів. Апеляційний суд при розгляді апеляції 

прокурора на постанову судді місцевого суду про відмову в проведенні обшуку або 

виїмки з житла чи іншого володіння особи не вправі виносити свою постанову про 

надання дозволу на проведення зазначених слідчих дій. За наявності підстав 

апеляційний суд, скасувавши постанову місцевого суду, повертає справу на новий 

судовий розгляд.  

Суди повинні неухильно виконувати вимоги закону стосовно того, що постанови 

про застосування оперативно-розшукових заходів виносяться і зберігаються в режимі, 

який забезпечує нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-

розшукової діяльності.  

Заходи можуть здійснювати тільки ті підрозділи, яким, відповідно до закону, 

надано право на провадження оперативно-розшукової діяльності. Для отримання 
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дозволу керівник підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова чи 

контррозвідувальна справа, або його заступник вносить на розгляд суду подання про 

отримання дозволу, погоджене у визначених законом випадках прокурором (далі – 

подання).  

Подання складається у трьох примірниках і підписується керівником підрозділу, 

у провадженні якого перебуває справа, або його заступником, та погоджується у 

визначених законом випадках з прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням 

закону органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність. У разі здійснення 

заходу стосовно кількох осіб подання складається на кожну особу.  

Перший примірник подання з гербовою печаткою органу, у складі якого діє 

підрозділ, реєструється без розкриття відомостей про особу і змісту заходу у 

відповідному режимно-секретному органі та доставляється в суд з дотриманням 

вимог режиму секретності. Другий примірник додається до справи, а третій – 

видається підрозділу, працівники якого залучаються до здійснення заходів, у разі 

видачі дозволу. Якщо суд відмовив у видачі дозволу, третій примірник подання 

знищується.  

Подання вноситься на розгляд голови апеляційного суду області, міст Києва та 

Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим або уповноваженого 

ним заступника за місцем провадження справи. Подання та постанова суду про 

надання дозволу на здійснення заходу реєструються в апараті суду без розкриття 

відомостей про особу та змісту заходу, який передбачається здійснити.  

Враховуючи викладене, існує необхідність врегулювання порядку здійснення 

судового контролю на законодавчому рівні. Зазначену прогалину покликаний 

заповнити новий Закон «Про оперативно-розшукову діяльність», проект якого 

зареєстровано у Верховній Раді України за ғ 2134.  

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, мають право 

виключно з дозволу суду проводити такі оперативно-розшукові заходи, що тимчасово 

обмежують права людини: 

1) негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи; 

2) зняття інформації з каналів зв‟язку; 

3) контроль за листуванням, телеграфною та іншою кореспонденцією; 

4) контроль за телефонними розмовами; 

5) слуховий контроль у житлі або іншому володінні особи; 

6) візуальний контроль у житлі або іншому володінні особи. 

Отже, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» , а також проект 

нового Закону, передбачає особливий порядок проведення оперативно-розшукових 

заходів у разі тимчасового обмеження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, передбачених статтями 30, 31, 32 Конституції України. 

Ці заходи проводяться виключно з метою запобігання тяжкому або особливо 

тяжкому злочинові чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи 

про такий злочин, а також в інтересах забезпечення національної безпеки, якщо 

іншим способом отримати інформацію неможливо або небезпечно для життя чи 

здоров‟я працівників відповідних підрозділів та осіб, які на конфіденційній основі 

співпрацюють з ними.  

Обов‟язковою умовою проведення цих заходів є наявність достатніх підстав 

вважати, що в житлі чи іншому володінні особи, у відомостях, якими особа 

обмінюється з іншими безпосередньо або із застосуванням засобів телекомунікацій, у 

поштових відправленнях, телеграфній та іншій кореспонденції містяться дані про 

підготовку чи вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, про осіб, що його 
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вчинили, про події і обставини, що мають значення для забезпечення інтересів 

національної безпеки, наявні документи і предмети, що мають доказове значення. 

Зазначені оперативно-розшукові заходи можуть проводитися лише за рішенням 

голів апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя або уповноважених головами зазначених судів заступників за місцем 

провадження оперативно-розшукової справи, прийнятих за поданням керівника 

оперативного підрозділу, у провадженні якого перебуває ця справа, або його 

заступника. 

Як свідчить аналіз практики, безпосередньо судовий контроль за проведенням 

оперативно-розшукових заходів, що обмежують права громадян, здійснює 

уповноважений на те суддя, який має отримати право доступу до секретної інформації 

(допуск до державної таємниці) відповідно вимог Закону України «Про державну 

таємницю» від 21 січня 1994 року (в редакції Закону від 21 січня 1999 року), а також в 

порядку, що визначається керівництвом суду. Зазначеним Законом передбачено види 

інформації, які можуть бути віднесені до державної таємниці у сфері державної 

безпеки та охорони правопорядку. Це, зокрема, інформація про осіб, які співпрацюють 

або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що проводять таку 

діяльність; про кількісний склад і конкретних осіб, що є негласними штатними 

працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (пункт 4 

статті 8). 

У зверненні правоохоронного органу до суду (поданні) зазначаються: гриф 

секретності, дата та реєстраційний номер; найменування суду, до якого вноситься це 

подання; найменування підрозділу, який вносить подання, та підрозділу, працівники 

якого залучаються до здійснення заходу; вид, категорія, номер справи та дата її 

заведення; вид заходу, строки і місце його здійснення (житло чи інше володіння 

особи, інші приміщення, земельна ділянка, транспортний засіб тощо); обґрунтування 

необхідності здійснення заходу; дані про особу, стосовно якої передбачається 

здійснення заходу, місце проживання чи тимчасового перебування такої особи, а 

також залежно від виду заходу абонентні номери споживача телекомунікаційних 

послуг і міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання; інші відомості, що 

можуть мати значення для суду.  

Матеріали, надані оперативними підрозділами, розглядаються суддею 

одноособово на основі об‟єктивних даних матеріалів слідства і оцінюються за 

внутрішнім переконанням. 

Суддя, що виносив рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, які 

обмежують конституційні права людини, не має права розглядати скаргу на дії органу, 

що здійснює оперативно-розшукову діяльність у цій справі, а також розглядати 

кримінальну справу, в якій приймались процесуальні рішення на підставі оперативно-

розшукових матеріалів. 

Подання та постанова суду про надання дозволу на здійснення заходу 

реєструються в апараті суду без розкриття відомостей про особу та змісту заходу, який 

передбачається здійснити. 

Два примірники постанови суду (у разі його здійснення стосовно кількох осіб – 

щодо кожної особи) передаються уповноваженому представникові підрозділу. Один 

примірник додається до справи, а другий – видається підрозділу, працівники якого 

залучаються до здійснення заходу. Якщо суд відмовив у видачі дозволу, один 

примірник постанови суду видається уповноваженому представникові підрозділу.  

Про видачу дозволу чи відмову в його видачі керівник підрозділу або його 

заступник повідомляє протягом доби прокурора, який здійснює нагляд за 
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дотриманням закону органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність. 

Постанова суду про відмову у видачі дозволу не позбавляє оперативний підрозділ 

права на повторне звернення до суду за наявності додаткових обґрунтованих підстав. 

Суддя після винесення рішення робить письмову відмітку про ознайомлення з 

матеріалами справи і несе особисту відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять державну таємницю.  

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що сукупність вищевказаних методів 

дає можливість забезпечувати здійснення судового контролю з метою недопущення 

порушень вимог щодо негласної роботи, а також вироблення заходів, які направлені 

на подальшу активізацію використання джерел оперативної інформації у запобіганні 

злочинам і спростуванню легалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 

Однак порядок розгляду судами відповідних подань спецпідрозділів та прийняття по 

них рішень ні чинним Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а ні 

зазначеним вище законопроектом не передбачено і залишається неврегульованим.  

З огляду на це, доцільно було б у Законі «Про оперативно-розшукову діяльність» 

віднайти місце для спеціального розділу з метою регламентації судового контролю за 

здійсненням оперативно-розшукової діяльності, чи хоча б доповнити Кримінально-

процесуальний кодекс України новою статтею, яка регулювала б порядок розгляду 

судами відповідних подань спецпідрозділів та прийняття по них рішень, а у нормі 

Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» зробити посилання на неї. Крім того, 

на нашу думку, потрібно покласти на Вищу Раду юстиції України здійснення 

загального контролю за діяльністю судів у сфері надання дозволів на проведення 

оперативно-розшукових заходів.  

У випадку порушення встановлених правил надання дозволів можливе 

притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. Суддя може бути 

притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України, якщо він виніс 

завідомо неправосудну постанову про проведення вказаних оперативно-розшукових 

заходів. У той же час дії оперативних працівників при подачі подання можуть містити 

ознаки зловживання службовим становищем (ст. 364 КК України). У випадку 

реалізації незаконної постанови про проведення вказаних оперативно-розшукових дій 

відповідальність настає залежно від того, який оперативно-розшуковий захід 

здійснено незаконно і які права людини порушено. Зокрема, порушення 

недоторканості житла при негласному проникненні до житла чи іншого володіння 

особи тягне за собою відповідальність за ст. 162 КК України; порушення таємниці 

листування, телефонних переговорів, телеграфної або іншої кореспонденції при знятті 

інформації з каналів зв‟язку; здійсненні контролю за листуванням, телеграфною чи 

іншою кореспонденцією; контролю за телефонними розмовами; слухового контролю у 

житлі або іншому володінні особи; візуального контролю у житлі або іншому 

володінні особи – за ст. 163 КК України. Дії судді в такому разі потрібно розглядати як 

співучасть у злочині. 

Таким чином, здійснення розглянутих вище оперативно-розшукових заходів 

повинне відбуватися під ретельним судовим контролем і контролем з боку 

керівництва оперативних підрозділів з метою недопущення порушення встановленого 

законом порядку.  
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Олександр Михайленко 

 

ПРО СИСТЕМУ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ 

 

Кримінальна відповідальність завжди пов‟язана зі злочинністю, але законодавець 

не формулює визначення цього поняття. Зазвичай вона визначається як один із видів 

юридичної відповідальності, котра встановлюється державою в Кримінальному 

Кодексі і може покладатися судом шляхом призначення конкретного покарання на 

осіб, винуватих у вчиненні злочинів. 

П. С. Матишевський зазначав, що кримінальне законодавство України розглядає 

кримінальну відповідальність як відповідальність лише за минулу поведінку – за вже 

вчинене суспільно небезпечне діяння. Таким чином, автор не визнає так звану 

позитивну (перспективну) кримінальну відповідальність
1
. І з цим потрібно 

погодитися. 

Кримінальна відповідальність – це обов‟язок, тобто міра необхідної, належної 

поведінки зобов‟язаного суб‟єкта, відповідати перед державою, перетерпіти певні 

страждання, позбавлення благ особистого або майнового характеру в зв‟язку з 

призначенням і відбуванням покарання. 

Таким чином, кримінальна відповідальність включає в себе застосування судом 

кримінального покарання, передбаченого законом. Але кримінальна відповідальність 

та кримінальне покарання – поняття різні за своїм змістом. Хоча до прийняття Основ 

кримінального законодавства 1958 року в теорії і на практиці ці терміни вважалися 

синонімами
2
. Одначе кримінальна відповідальність може бути передбачена, а 

конкретне покарання може не реалізуватися, оскільки закон (розділ ІХ КК) передбачає 

правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності (зміна обстановки, 

закінчення строку давності, амністія, помилування тощо). Передбачено також 

звільнення від подальшого відбування покарання (розділ ХІІ КК). 

Покарання за ст. 50 КК України означає заходи примусу, що застосовуються від 

імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину, і 

полягають в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання 

має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 

нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті 

завдати фізичних страждань або принизити людську гідність. 

Ці законодавчі положення, на мій погляд, перш за все повністю стосуються таких 

покарань, що пов‟язані з позбавленням або обмеженням волі. Бо такі покарання, як, 

наприклад, штраф, конфіскація майна, позбавлення військового чи спеціального 

звання тощо не можуть безпосередньо заподіяти засудженому фізичні страждання. 

Конкретні види покарань в цілому не є стабільними, історично їх перелік 

змінюється залежно від розвитку суспільства та держави. Так, із набуттям Україною 

суверенітету законодавець відмовився від таких покарань, як смертна кара, заслання, 

вислання, громадський осуд. Немає і таких покарань, як залишення в підозрі, 

ув‟язнення до настання світової революції, каторжні роботи, позбавлення усіх 

громадянських прав, вигнання за межі країни та інші, які зустрічались раніше. 

За чинним Кримінальним кодексом України (ст. 51) передбачені такі 12 видів 

покарань: штраф; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

                                                 
1
 Матишевський П.С. Кримінальне право України. Заг. част. Підручник. – К., 2000. – С. 54. 

2
 Уголовное право УССР. Общая часть. Учебник. К. – 1984. – С. 27. 
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певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; службове обмеження для 

військовослужбовців; конфіскація майна; арешт, обмеження волі; тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на певний строк; 

довічне позбавлення волі. Для порівняння: згідно з Уложенням про покарання 

кримінальні та виправні (1845 р.) система покарань складалася з 35 видів – від 

смертної кари до догани
1
. 

На відміну від КК 1960 р., в чинному Кодексі перелік покарань побудований за 

принципом «від менш суворого до більш суворого». Такий підхід спрямований на 

подальшу гуманізацію правозастосовчої практики, є певним орієнтиром для суду. 

Сама система покарань є підставою для забезпечення диференціації та 

індивідуалізації, справедливості притягнення винуватих до відповідальності. Для 

неповнолітніх КК (ст. 98) встановлює свою систему видів основних покарань: штраф, 

громадські роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі на певний строк. До 

неповнолітніх можуть бути застосовані і додаткові покарання у вигляді штрафу та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Ст. 98 КК явно потребує удосконалення, бо штраф не може бути одночасно і 

основним, і додатковим видом покарання. Тому ні про яку систему додаткових 

покарань для неповнолітніх говорити не можна, як це інколи пишуть
2
, бо по суті 

залишається одне додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. Додаткове покарання необхідне для того, щоб 

призначене основне покарання було найбільш ефективним в досягненні його мети. В 

цьому аспекті додаткове покарання може відігравати роль допоміжних заходів до 

основного. 

Перелік видів кримінальних покарань – це не просто технічний список, 

конгломерат якоїсь множини, а самостійна, цілісна соціальна система, що має свою 

внутрішню структуру. Між окремими видами покарань об‟єктивно існують 

систематизовані зв‟язки, які надають системі цілісних, нових якостей і властивостей. 

Вся система, на відміну від окремих видів покарань, дає можливість робити висновки 

про каральну політику держави в цілому, здійснювати класифікацію злочинів за 

рівнем їхньої небезпеки та санкціями за їх вчинення. У науці система розглядається як 

поняття складне, багатопланове. Достатньо сказати, що В.Н. Садовський ще у 1974 р. 

нарахував близько 40 її визначень
3
. Законодавець, визначаючи систему покарань, 

створює цим самим підґрунтя для формулювання санкцій у відповідних статтях 

Особливої частини Кримінального Кодексу. 

Кожний вид кримінального покарання, а також вся система покарань в цілому, 

потребує подальшого дослідження як з точки зору науки, так і практики. В цьому 

дослідженні я зосереджу увагу на таких покараннях, як арешт, позбавлення та 

обмеження волі, в основі яких, за чинним КК України, лежить воля людини. 

В літературі правильно зазначається, що одним з найважливіших завдань, які 

стоять сьогодні перед теорією кримінального права України, є вдосконалення 

власного понятійного апарату, адже без цього неможливий розвиток будь-якої науки
4
. 

                                                 
1
 Історія держави і права України. Част. 1. – К., 1996. – С. 272. 

2
 Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України. Автореф. канд. 

дисерт. – К. 2010. – С. 4. 
3
 Садовский В.Н. Основы общей теории систем. – М., 1974. – С. 92 – 102. 

4
 Ряшко В.І. Роль логічного аналізу кримінально-правових понять і термінів в юридичній теорії і практиці // 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. Матер. конф. у 2 т., Т. 1. – Одеса, 2010. – 

С. 262. 
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Французький філософ і математик Рене Декарт (Картезій, ХVІІ ст.) писав: 

«Определите значения слов – и вы освободите человечество от половины его забот».  

Історія показала, що нерідко навіть в законодавчих актах зміст слів 

перекручують, поняття підмінюють, сутність явищ маскують, етимологію слів 

ігнорують. Наприклад, законодавець активно впроваджує такий термін, як 

«кримінальне переслідування». А, як відомо, в демократичних державах, котрі 

називають себе правовими, ніхто нікого не повинен переслідувати (за Ожеговим – 

«ловить, уничтожать, не оставлять в покое, подвергать гонению и т.д.»). Таке 

ставленння до людини не відповідає презумпції невинуватості і захисту прав та 

законних інтересів особи, кримінально-процесуальному порядку притягнення 

підозрюваних, обвинувачених до відповідальності і в цілому принципу законності. 

Відомо, що переслідування за режиму Сталіна призвело до знищення 42,6 млн., 

Леніна – 4 млн., Гітлера – 20,9 млн. жертв
1
.  

Неправильно вжите і слово «воля» у назві таких кримінальних покарань, як 

обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі 

(ст. ст. 51, 98 ККУ). Таке покарання в інших країнах не передбачене: там мова йде про 

позбавлення свободи, а не волі. Навіть у Кримінальному кодексі України російською 

мовою позбавлення волі зазначається як «лишение свободы», не зважаючи на те, що в 

російській мові є слово «воля», і це доцільно визнати правильним, бо позбавити 

людину волі, як елемента психіки, що виник в процесі трудової діяльності, 

неможливо. 

Але законодавець України безпідставно в з точки зору етимології та практичного 

виконання цього покарання слово «свобода» підмінив словом «воля». Позбавлення 

волі як кримінальне покарання не один рік є стабільним в структурі судимості, 

наприклад, воно складало у 1992 р. 33,6 %, у 1993 р. – 35,3 %, у 1994 р. – 36,5 %, у 

1997 р. – 35,1 %, у 1998 р. – 37,2 %, у 1999 р. – 37,5 %, у 2000 р. – 35,9 %, у 2001 р. – 

34,9 %, у 2002 р. – 31,4 %. До позбавлення волі на певний строк у 2009 р. засуджено 

35,5 тис. осіб, що на 7,9 % більше, ніж у 2008 р., або 24,3 % [22,4 %] від загальної 

кількості засуджених. 

Позбавлення волі за нашим вітчизняним законодавством і означає тримання 

засуджених в умовах ізоляції засудженого та поміщення його до кримінально-

виконавчої установи, неповнолітніх – до спеціальних виховних установ, 

військовослужбовців – до дисциплінарних батальйонів. Особи, засуджені до арешту, 

відбувають покарання, як правило, за місцем проживання, в арештних домах в умовах 

суворої ізоляції, а військовослужбовці на гауптвахтах. Але і в цих випадках мова не 

йде про ізоляцію засудженого до позбавлення волі від суспільства, а тим більше від 

своїх близьких та відповідних трудових колективів. 

Таким чином, за своєю сутністю позбавлення волі як покарання означає 

тримання засуджених в умовах певної ізоляції, а ніяк не позбавлення волі в прямому 

розумінні, тобто таке покарання означає позбавлення свободи в тій чи іншій мірі 

порівняно з можливістю поводитися на свій розсуд. Обмеження такої поведінки 

обумовлені встановленим режимом відбування покарання у відповідній установі. 

Позбавити ж людину волі практично неможливо. За словниками поняття «воля» 

позначає одну із функцій людської психіки, яка полягає у владі над собою, керуванні 

своїми діями та свідомому регулюванні своєї поведінки. Воля – це здатність 

здійснювати бажання, досягати поставлених цілей, долати перешкоди; це свідома 

саморегуляція суб‟єктом своєї поведінки. Вольова поведінка пов‟язана з прийняттям 

                                                 
1
 Михайленко А.Р. Расследование претсуплений: законность и обеспечение прав граждан. – К., 1999. – С. 15. 
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рішень, що часто супроводжується боротьбою мотивів (акт вибору), і його 

реалізацією. Ф. Енгельс писав: «Человек только в том случае несет полную 

ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной свободой 

воли…»
1
. 

На функціонування людської психіки, її здатність до свідомого регулювання 

власної поведінки, не можна вплинути вироком суду. 

Навіть у молитві «Отче наш…» та в Гімні України Чубинського немає і натяку на 

можливість коли-небудь позбавити людину волі, бо вона невідчужувана від людини, її 

психіки, і є природною як на Землі, так і на Небі. Штучне позбавлення волі може 

привести до слабовілля і навіть до паталогічного, хворобливого безвілля – абулії, 

відсутності бажань й спонукань до необхідної діяльності, а це неприпустимо, 

аморально. «Невозможно рассуждать о морали и праве, – підкреслював Ф. Енгельс, – 

не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об 

отношении между необходимостью и свободой»
2
. 

В будь-якому законі, в тому числі і Конституції України не передбачено право 

людини на волю, на її захист, бо вона є природною, а мова йде лише про свободу 

(ст. ст. 29,55). А якщо немає права на волю, то і юридично немає чого захищати і 

нічого позбавляти. До такого висновку приходить і законодавець, передбачаючи 

кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

(ст. 146 КК), де фактично йдеться не про волю, а про незаконне позбавлення свободи. 

Навіть у науково-практичних коментарях до Кримінального кодексу України 

безпосереднім об‟єктом цього злочину визнають свободу людини в частині реалізації 

її права на свободу пересування – так звану фізичну свободу
3
, право вибору людиною 

за її власним розсудом місця перебування
4
. Таким чином, воля сурогатно розуміється 

як свобода. Деякі автори коментарів (ст. 146 КК) взагалі ухиляються від визначення 

волі, і вважають об‟єктом цього злочину особисту волю
5
. 

В Конституції України (преамбула, ст. 69) йдеться про суверенну волю народу, 

про народне волевиявлення, а воля народу відповідно до загальної Декларації Прав 

людини повинна бути основою влади уряду (ст. 21). 

Враховуючи, що волевиявлення народу складається із волі окремих громадян, 

неприпустимо порушувати цілісність такого волевиявлення шляхом винесення 

судових вироків з позбавленням волі, тим більше, що засуджені до «позбавлення волі» 

також мають право брати участь у виборах і референдумах. 

Підсумовуючи викладене, робимо однозначний висновок, що в порядку 

удосконалення кримінального закону необхідно такі види кримінального покарання, 

як позбавлення, обмеження волі замінити на позбавлення, обмеження свободи. Це 

буде відповідати сутності цього виду покарання, а вільне волевиявлення людини буде 

захищене від будь-яких посягань, в тому числі і від судового втручання. 
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С.82. 
2
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Анатолій Шевченко, 

Ольга Стрельник 

 

ПРО ДЕЯКІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЮРИДИЧНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ 

 

В сучасних умовах, коли Україна знаходиться на шляху розбудови нової 

суверенної демократичної і правової держави, проблема захисту прав і свобод 

громадян набуває важливого теоретичного та практичного значення. Це обумовлено 

низкою обставин. По – перше, формування правового суспільства та інтеграція нашої 

країни до Європейської спільноти неможливі без належної охорони, реалізації та 

захисту прав і свобод людини. Актуальність досліджуваної теми зумовлена також 

необхідністю створення дієвих юридичних важелів щодо забезпечення прав та свобод 

людини, що передбачено статтею 1 Статуту Організації Об‟єднаних Націй від 26 

червня 1945 року. Однією з цілей Організації Об‟єднаних Націй є здійснення 

міжнародного співробітництва в «поощрении и развитии уважения к правам человека 

и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»
1
. У Парижі 

(Франція) 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну 

декларацію прав людини, визнавши людину найвищою цінністю, а дотримання та 

захист її прав і свобод – головним обов'язком держави
2
. Крім того, Конституція 

України закріплює основні права і свободи людини і громадянина, а також гарантує їх 

судовий захист
3
.  

Права, свободи та обов‟язки громадянина є компонентами правового статусу 

особи. Правовий статус, у свою чергу, відображає особливості соціальної структури 

суспільства, рівень демократії та стан законності. Правовий статус як юридична 

категорія не лише визначає стандарти можливої та необхідної поведінки, що 

забезпечують нормальну життєдіяльність соціального середовища, але й характеризує 

реальну взаємодію держави та особи. Природа, структура та зміст правового статусу 

як ключового поняття юридичної науки завжди були предметом вивчення як 

науковців, так і практиків. У юридичній літературі не існує єдиної думки щодо 

визначення змісту категорії «правовий статус». Так, О.Ф. Скакун вважає, що правовий 

статус – це передбачена законодавством система взаємозалежних прав, законних 

інтересів і обов‟язків суб‟єкта права
4
. Її точку зору підтримують дослідники О.Ф. 

Вишневський, М.О. Горбатюк. Інші вчені самостійними елементами правового 

статусу називають громадянство
5
.  

На думку Н. В. Вітрука, елементом правового статусу є гарантії
6
. Є.А. Лукашева, 

навпаки, вважає, що гарантії виходять за межі правового статусу, а громадянство 

розглядає як передумову
1
.  
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Але найпоширенішим все ж є визначення правового статусу як системи 

законодавчо встановлених державою прав, законних інтересів та обов‟язків особи.  

Права та обов'язки об'єктивно пов'язані між собою через їх взаємообумовленість 

та рівність. Належне виконання покладеного обов'язку є необхідною умовою та 

гарантією реалізації прав, свобод і законних інтересів суб'єктів, забезпечує інтереси 

держави і суспільства. Виконання обов'язку є юридичною та моральною засадою 

реалізації права людини вимагати від інших суб'єктів і держави гарантування 

належних їй прав. 

Основні права індивіда – це конституційні права. На цьому наголошує 

положення ст. 21 Конституції України, яка серед основних властивостей прав людини 

називає невідчужуваність та непорушність. Тобто конституційні права і свободи є 

межею втручання державних органів у життя будь-якого громадянина. Обмеження 

громадян у їх правах і свободах можливе лише на підставах і в порядку, прямо 

передбачених законом. 

Правовий статус, що характеризує особу як громадянина держави, називають 

загальним (конституційним). Він визначений конституцією і не залежить від певних 

поточних факторів, є рівним, єдиним і стабільним для всіх суб'єктів. Зміна цього 

статусу залежить від волі законодавця, а не від бажання конкретної особи. Зазначений 

статус є базовим, вихідним для решти статусів, у тім він не повинен заперечувати 

багатоманітність суб'єктів права, їх особливості. Він визначає ступінь 

демократичності та соціальне призначення держави
2
. 

Важлива роль у забезпеченні прав і свобод громадян належить у нашій країні 

органам внутрішніх справ, зокрема, міліції – державному озброєному органу 

виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права й свободи громадян, власність, 

природне середовище, інтереси суспільства й держави від протиправних посягань
3
. 

Метою цієї статті є з‟ясування впливу деяких обставин, що виключають 

юридичну відповідальність у правоохоронній діяльності працівників органів міліції. 

Автори не приділяють особливу увагу дослідженню всіх аспектів юридичної 

відповідальності, а наголошують саме на тих обставинах, що виключають юридичну 

відповідальність у правоохоронній діяльності працівників органів міліції. 

Так, згідно Закону України «Про міліцію», працівники органів міліції мають 

спеціальний правовий статус, що відбиває особливості правового статусу певних 

категорій громадян. Він спирається на загальне право, хоча детальніше характеризує 

додаткові права та обов'язки, передбачені законодавством для певної категорії осіб. 

Наприклад, у статті 2 Закону основним завданням міліції є забезпечення особистої 

безпеки громадян, їх прав і свобод, законних інтересів. Ст. 11 містить поняття прав 

міліції, але визначає, що вони надані державою для виконання покладених на міліцію 

обов‟язків.  

Однак перелік усіх обов‟язків працівників органів міліції не обмежується лише 

Законом України «Про міліцію». Ці обов‟язки встановлюються також наказами і 

розпорядженнями МВС України (наприклад, Наказ МВС України вiд 06.09.2004 

ғ 1008 «Про затвердження Змін та доповнень до нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність дозвільної системи МВС України» Зареєстровано 
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Мін'юстом України від 13.09.2004 ғ 1141/9740)
1
, Постановами Кабінету Міністрів 

України, Указами Президента України (наприклад, ғ 143 від 18.02.2002 «Про заходи 

щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян»)
2
, 

розпорядженнями органів місцевої влади та місцевого самоврядування. 

Наведемо деякі з основних обов‟язків працівника міліції. Наприклад, працівник 

міліції, незалежно від займаної посади, місцеперебування, в разі звернення до нього 

громадянина із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій безпеці, 

або за власною ініціативою в разі безпосереднього виявлення загрози, зобов'язаний 

вжити заходів, спрямованих на попередження, запобігання й припинення злочину або 

іншого правопорушення, що загрожує особі. Працівник зобов'язаний повідомити про 

загрозу безпеці громадянина найближчий підрозділ міліції та до прибуття 

уповноважених працівників міліції вжити всі можливі заходи для порятунку особи, 

надання їй першої допомоги, встановлення і затримання осіб, які скоїли злочин, 

виявлення очевидців злочину чи іншого правопорушення, охорони місця події та ін. 

Працівник органів міліції в екстремальних ситуаціях зобов'язаний діяти 

невідкладно. Наприклад, у разі виявлення вибухових пристроїв, боєприпасів, що не 

розірвалися, у випадку пожежі, обриву проводу високої напруги тощо, працівник 

зобов'язаний вжити заходи безпеки, надати спеціалізованим органам доступ до 

об'єкта, що спричиняє загрозу. Прибуття спеціалізованих органів звільняє міліціонера 

від подальшого надання допомоги. 

У разі аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих та інших надзвичайних подій 

працівники міліції у взаємодії з іншими правоохоронними та державними 

інституціями зобов'язані вжити невідкладні заходи щодо порятунку людей та надання 

їм першої медичної допомоги.  

На основі договорів державна служба охорони (міліція) виконує також функцію 

охорони майна громадян
3
.  

Працівники органів міліції забезпечують правопорядок у громадських місцях, 

громадську безпеку, спокій у населених пунктах, що сприяє праці та відпочинку 

людей, нормальній роботі органів державної влади – органів місцевого 

самоврядування та громадських об'єднань. 

Повсякденна правоохоронна діяльність працівників міліції пов'язана з 

інтелектуальним, психологічним, а іноді й фізичним напруженням, тому що їх 

професійні помилки можуть спричинити шкоду інтересам, які охороняє держава. До 

того ж проблеми у суспільстві негативно впливають на діяльність працівників органів 

міліції, під час виконання своїх обов‟язків вони часто стикаються із загрозою не лише 

для об‟єкта злочинного посягання, але й для власного життя та здоров‟я. Дедалі 

частіше трапляються погрози, напади, а в деяких випадках і вбивства працівників 

органів міліції. Так, у роки Незалежності, ставши на заваді злочинності, захищаючи 

принципи вищої Справедливості та Закону, загинув 891 працівник міліції і майже 6 

тисяч отримали поранення. Від початку 2009 року загинуло 10 правоохоронців, 138 – 

поранено
4
. 

                                                 
1
 Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&user=o51; 
2
 Офіційний сайт Міністерства Внутрішніх Справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/46036; 
3
 Стефаник В. Адміністративний договір – вимога сьогоденню / В. Стефаник // Право України. – 2003. – ғ11. – 

С. 13. 
4
 Статистика // Офіційний сайт МВС України [Електронний ресурс]. –http:// www.mvs.gov.ua /mvs/ control/ main/ 

uk/ publish/ article/ 47936. – Інформація з екрану. 
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Статистичні дані свідчать, що кількість організованих злочинних угрупувань та 

скоєних ними злочинів невпинно зростає. За даними Головного управління боротьби з 

організованою злочинністю МВС України, у державі діє близько 450 мафіозних груп, 

в яких об'єднано понад 10 тисяч осіб. В Україні найвищий рівень злочинності було 

зафіксовано у 2005 році – понад 0,5 мільйона злочинів. На обліку в органах 

внутрішніх справ перебуває близько 2,5 тисяч стійких злочинних угрупувань, із яких 

115 – бандитські, 95 мають міжнародні зв'язки. При цьому 46 із викритих 

організованих злочинних груп безкарно діяли від трьох до шести років, а рівень 

злочинності, порівняно з попередніми роками, знизився мало
1
.  

Наведені факти свідчать про невідкладну потребу у турботі з боку держави про 

працівників органів міліції. 

Працівник органу міліції – це людина, котра, як і всі інші, потребує правового 

захисту з боку держави. Враховуючи вищезазначені тенденції, держава закріплює 

норми про охорону життя осіб, які виконують спеціальні завдання, та їх близьких. 

Так, згідно зі статтею 21 Закону України «Про міліцію», працівники міліції 

перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, 

передбачених законом. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності, 

житла, майна працівника міліції, членів його сім'ї та близьких родичів від злочинних 

посягань та інших протиправних дій. Образа працівника міліції, опір, погроза, 

насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на працівника 

міліції завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.  

Статтею 348 Кримінального кодексу України (ККУ) гарантовано захист життя 

працівника правоохоронного органу і передбачено покарання, за яким цей злочин 

статтею 12 ККУ віднесений до категорії «особливо тяжких»
2
. 

Загалом для забезпечення прав і свобод усіх громадян держава передбачає 

обставини, що виключають відповідальність. Насамперед потрібно зазначити таку 

обставину, як необхідна оборона. 

Передбачений законом інститут необхідної оборони є важливою гарантією 

захисту прав і свобод людини, суспільних і державних інтересів. Він повністю 

узгоджується зі ст. 55 Конституції України, яка, з одного боку, гарантує державний 

захист прав і свобод людини, а з іншого – надає кожному право самому захищати свої 

права і свободи всіма способами, не забороненими законом. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Їх 

визнання, дотримання і захист на основі забезпечення прав і свобод особи є головним 

обов'язком держави. У зв'язку з цим, розглядаючи інститут необхідної оборони і його 

соціальну спрямованість, необхідно особливо наголосити, що саме людина (особа), її 

права і свободи повинні посідати визначальне місце серед усіх цінностей, що 

охороняються Конституцією, хоча фактично необхідна оборона має на меті захист 

також інших інтересів суспільства і держави, зокрема, захист державної, 

муніципальної та приватної власності, державного і громадського порядку, прав і 

свобод громадян, встановленого порядку управління тощо, які підлягають охороні 

законом.  

                                                 
1
 Організаційно – правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями й органами 

місцевого самоврядування щодо запобігання масовим заворушенням і груповим порушення громадського 

порядку та їх припинення: науково – практичні рекомендації / [В.М. Бесчастний, А.Є. Шевченко, І.К. 

Василенко та ін.]; за заг. ред. В.М. Бесчастного. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2009. – С.172. 
2
 Уголовный кодекс Украины: Научно – практический комментарий. Издание третье, переработанное и 

дополненное / Отв. ред. Е.Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – С.657, 34. 
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Також держава, усвідомлюючи важливість завдань, що виконуються 

працівниками міліції, та складність умов їх праці, ухвалила низку норм, які були 

відсутні в попередніх кодексах СРСР та УРСР і виключають відповідальність 

вищезазначених осіб під час здійснення ними службових обов'язків. Так, у 

кримінальному кодексі УРСР 1960 року обставинами, які виключали юридичну 

відповідальність, було визначено лише необхідну оборону, крайню необхідність та 

неосудність
1
.  

Нині чинний Кримінальний кодекс України передбачає більший перелік 

обставин, які виключають відповідальність, у тому числі відповідальність працівників 

органів міліції. Наприклад, стаття 38 ККУ виключає відповідальність за затримання 

особи, що вчинила злочин. Частина 1 статті 42 ККУ встановлює, що не є злочином 

діяння (дія або бездіяльність), яким заподіяно шкоду правоохоронюваним інтересам, 

якщо це діяння було вчинено в умовах виправданого ризику для досягнення значної 

суспільно корисної мети. Відповідно до ч. 1 ст. 43 ККУ, не є злочином вимушене 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону 

виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній 

організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.  

Також статтею 43 ККУ передбачено, що особа, зазначена у частині першій цієї 

статті, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі 

організованої групи чи злочинної організації особливо тяжкого злочину, вчиненого 

умисно й поєднаного з насильством над потерпілим, або тяжкого злочину, вчиненого 

умисно і пов'язаного зі спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або 

настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. Особа, яка вчинила злочин, 

що передбачений частиною другою цієї статті, не може бути засуджена до довічного 

позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене їй 

на термін, більший ніж половина максимального терміну позбавлення волі, 

передбаченого законом за цей злочин. ККУ передбачає відсутність відповідальності 

особи, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження. 

Таким чином, автори висвітлили деякі обставини, що виключають юридичну 

відповідальність у правоохоронній діяльності працівників органів міліції. Виявлено, 

що правовий статус складають права, свободи та обов‟язки. Громадяни у державі 

мають різний правовий статус, зокрема, працівники органів міліції мають спеціальний 

правовий статус, що пов‟язано з виконанням ними додаткових обов‟язків. Деякі 

обставини, що виключають юридичну відповідальність, сприяють підвищенню 

правового статусу громадян, так як дозволяють захищати себе, свої права та почувати 

себе більш захищеними з боку держави. Але більше значення ці обставини мають для 

працівників органів внутрішніх справ, тому що дозволяють їм відчути допомогу з 

боку держави у виконанні покладених на них службових обов‟язків. 

                                                 
1
 Кримінальний кодекс УРСР від 28.12.1960 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2001-05 – Інформація з екрану. 
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Сергій Єфремов 

 

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ  

У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Визначення меж кримінальної відповідальності членів організованих груп, 

злочинних організацій та інших організованих злочинних угрупувань становить 

складну і досі не розв'язану проблему науки кримінального права. У кримінально-

правовій літературі намітилося принаймні три головні позиції з приводу її вирішення, 

кожна з яких має своїх прибічників. Частина науковців обстоює досить широкі межі 

кримінальної відповідальності членів зазначених злочинних об'єднань. Кожен із них, 

на думку авторів, повинен відповідати за всі злочини, вчинені угрупуванням, 

незалежно від того, чи брав він сам участь у їх вчиненні і чи знав про їх скоєння 

іншими членами угрупування. Об'єктивною передумовою такої відповідальності 

розглядається саме членство в угрупуванні, вступ до нього. Діяльність члена 

злочинної організації, писав свого часу В.С. Прохоров, є невід'ємною частиною 

діяльності всієї організації. Організація є знаряддям здійснення злочинів, а кожен її 

член є не тільки її складовою частиною, але й тією силою, яка озброєна цим 

знаряддям. Для досягнення злочинної мети організація використовує її учасників, а її 

учасники – організацію. Дії кожного, продовжує автор, перебувають у причинно-

наслідковому зв'язку з тією шкодою, котра настає внаслідок вчинення організацією 

злочинів. Вихідним пунктом розвитку процесу спричинення належить вважати факт 

вступу особи у її ряди. Член злочинної організації повинен нести відповідальність за 

кожен злочин, вчинений нею, якщо його вчинення входило у її цілі. Неучасть у 

якомусь конкретному злочині не звільняє члена організації від відповідальності, 

оскільки членство само по собі детермінує будь-який злочинний прояв з боку 

організації
1
.  

Подібне обґрунтування кримінальної відповідальності членів злочинних 

співтовариств дає і М.А. Шнейдер. Організатор співтовариства, пише він, несе 

відповідальність за злочинну діяльність співтовариства у цілому і за дії кожного його 

учасника. Підставою такої відповідальності організатора є його роль у створенні 

співтовариства та у керівництві його діяльністю. Всі рядові співучасники, у чому б не 

полягала їх роль, також повинні нести відповідальність за всі злочини, вчинені 

співтовариством. Підставою такої відповідальності з об'єктивної сторони є сам по собі 

вступ у співтовариство. Хоча учасник і не завжди бере участь у вчиненні злочинів, але 

своїм вступом він прийняв на себе зобов'язання сприяти виконанню загальних планів 

та завдань. Діяльність кожного учасника є способом здійснення загальних завдань. 

При цьому вступ учасника у співтовариство є необхідною умовою злочинної 

діяльності співтовариства у цілому. Свої ж злочинні наміри кожен виконує шляхом 

реалізації злочинних планів співтовариства, за допомогою діяльності кожного з його 

учасників
2
. 

На думку Н.Ф. Кузнєцової, з моменту попереднього зговору на вчинення одного 

чи декількох злочинів всі учасники такого зговору, у тому числі і члени організованої 

                                                 
1
Курс советского уголовного права (Часть Общая). Т.1. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. – С.608-609 

2
 Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. – М.: ВЮЗИ, 1958. – С.79 
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групи, котрі не беруть безпосередньої участі у вчиненні злочинів, несуть 

відповідальність за вчинене безпосередньо виконавцями
1
.  

В.О. Навроцький у одній із своїх праць, опублікованій ще до прийняття у 2001 

році нового Кримінального кодексу України, зазначає, що чим вищою є форма 

співучасті, «…тим менше значення має характер дій кожного з учасників учинення 

спільного злочину для оцінки суспільної небезпеки його посягання. Переважного 

значення набуває сам факт належності до певного типу об'єднання злочинців. 

Допускається відхід від принципу особистої, персональної відповідальності, оскільки 

співучаснику ставиться за провину результат не тільки його особистих дій, а й 

спільних, іноді тих, яких він сам не виконував». На думку науковця, доцільно було б 

дотримуватися підходу, за якого не лише організатор злочинної організації, але й інші 

її учасники підлягатимуть відповідальності за всі злочини, вчинені цим злочинним 

угрупуванням з моменту вступу до нього. Самим фактом належності до організації 

особа підтримує інших її учасників, водночас кожен розраховує на підтримку інших. 

Тому, вказує науковець, якщо учасник фізично не бере участі у готуванні чи вчиненні 

конкретного посягання, він все одно «…незримо присутній у ньому, відіграє таку ж 

роль, як запасний гравець футбольної команди». Рядовий учасник до того ж 

користується результатами діяльності інших, отримує якісь блага від свого членства в 

організації, навіть не беручи участі у конкретних посяганнях
2
.  

У такому тлумаченні меж кримінальної відповідальності членів організованих 

злочинних угрупувань її підстави з об'єктивної сторони пов'язуються насамперед з 

особливим характером причинно-наслідкових зв'язків, наявних у діяльності даних 

злочинних об'єднань. При цьому наголошується на наступному: по-перше, саме по 

собі угрупування, його функціонування, є необхідною передумовою вчинення 

злочинів; по-друге, членство в угрупуванні і сам по собі вступ до нього детермінують 

його злочинну діяльність; по-третє, якщо угрупування для досягнення злочинної мети 

використовує своїх членів, то, з іншого боку, кожен член використовує його як 

знаряддя реалізації своїх власних злочинних намірів. Всі ці положення не викликають 

особливих заперечень. Можна погодитися також і з тим, що діяльність кожного члена 

угрупування є способом здійснення загальних завдань і що дії кожного перебувають у 

певному (але не обов'язково причинно-наслідковому) зв'язку з тією шкодою, котра 

настає внаслідок вчинення угрупуванням злочинів. Проте ці положення носять надто 

загальний характер. Член угрупування розглядається тут як деяка абстрактна одиниця, 

без конкретизації його можливої ролі у діяльності угрупування. Ігнорується той 

очевидний факт, що злочинна діяльність угрупування ґрунтується, як правило, на 

принципові функціонального розмежування, при цьому виконувані окремими 

членами функції не є рівнозначними за своїм значенням. Власне, питання про 

нерівнозначність внеску окремих членів угрупування у досягнення єдиних злочинних 

результатів навіть не ставиться. Навпаки, дані результати співвідносяться з 

індивідуальною діяльністю кожного окремо члена угрупування таким чином, що 

начебто кожен має відношення до всіх злочинів, вчинених угрупуванням, і тому 

мусить за всі ці злочини відповідати, навіть і тоді, коли у їх готування чи вчиненні він 

не брав ніякої участі. Отже, дана позиція щонайменше не враховує неоднаковості 

                                                 
1
 Кузнецова Н.Ф. Уголовно-правовая регламентация ответственности за организованную преступность // 

Вестник Московского университета. Сер.11. Право. – 1990. – ғ4. – С.62 
2
 Навроцький В.О. Питання кваліфікації злочинів, учинених злочинними організаціями або організованими 

злочинними групами (за проектом нового КК України) // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в 

регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів наук.- практ. конференції 

(Харків) 26 – 27 квіт. 1999. – Х.: “Право”, 2000. – С.86-87 
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вкладу кожного члена організованого злочинного угрупування у досягненні єдиного 

злочинного результату. Іншими словами, її реалізація суперечитиме принципу 

індивідуалізації відповідальності членів організованих злочинних угрупувань. Але ще 

більшою її вадою є закладена у ній можливість об'єктивного, а тим самим 

безпідставного інкримінування особам злочинів, у яких вони не беруть участі. У 

зв'язку з цим її не можна визнати справедливою та обґрунтованою. 

Характерним для аналізованих підходів є встановлення однакового, але 

недостатнього, критерію відповідальності для всіх без винятку членів угрупування – 

критерію членства в угрупуванні. Тут, можна сказати, послідовно проводиться 

принцип відповідальності – «один – за всіх, всі – за одного».  

Специфіка іншої позиції у досліджуваній проблемі полягає у диференціації 

відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, яка при цьому 

пов'язується для керівників (організаторів) угрупувань з усією злочинної діяльністю 

угрупувань та її результатами, а для інших членів угрупувань – з їх участю у вчиненні 

конкретних злочинних посягань. При цьому керівнику інкримінуються усі злочини, 

вчинені угрупуванням, у тому числі й ті, у вчиненні яких він участі не брав, іншим 

членам угрупування – лише ті, у яких вони брали участь, незалежно від виконуваної 

ними при цьому ролі. Дана позиція знайшла своє відображення у чинному 

кримінальному законодавстві України. У ст. 30 КК вказується, що організатор 

організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності 

за всі злочини, вчинені якимось із вказаних угрупувань, якщо вони охоплювалися 

його умислом. Інші ж учасники підлягають кримінальній відповідальності за злочини, 

у готування або вчиненні яких вони брали участь.  

Окремі автори визначений стосовно відповідальності керівників 

(організаторів) підхід поширюють також на членів угрупувань, котрі не задіяні у 

вчиненні конкретних посягань, але своєю діяльністю забезпечують функціонування 

угрупування, його безпеку та злочинну його діяльність у цілому. Наприклад, Н.О. 

Гуторова при розкритті меж відповідальності окремих членів організованої групи 

зазначає, що «…організатори злочинної групи та пособники, котрі підтримують її 

функціонування і забезпечують безпеку, відповідають за всі злочини, вчинені 

учасниками групи, якщо ці злочини входили до завдань діяльності групи і 

охоплювались їхнім умислом»
1
. Чисельні групи, які займаються різноманітною 

злочинною діяльністю, пише В. Алєксєєв, можуть очолюватися особами, котрі лише 

здійснюють загальну координацію зазначеної діяльності. У таких групах можуть бути 

і особи, котрі виконують винятково функції забезпечення її існування (наприклад, 

облік та збереження коштів, забезпечення дисципліни тощо). Об'єктивні підстави 

відповідальності таких осіб визначаються специфікою причинного зв'язку у 

діяльності таких груп. Уже сама по собі наявність групи тут становить необхідну 

умову злочинної діяльності і досягнення певних її результатів. Тому діяльність осіб, 

спрямована винятково на підтримання функціонування групи або забезпечення її 

безпеки, знаходиться у причинному зв'язку з усіма результатами діяльності групи. Це і 

служить, на думку автора, об'єктивною передумовою відповідальності учасників 

групи за всі злочини, вчинені нею
2
.  

У частині визначення меж відповідальності керівників угрупувань (або й тих, хто 

забезпечує функціонування та злочинну діяльність угрупування) друга позиція 

                                                 
1
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співпадає з першою. Вона фактично не відрізняється і за її обґрунтуванням. Водночас 

тут здійснюється диференціація відповідальності членів організованих злочинних 

угрупувань, з урахуванням виконуваних ними у спільній злочинній діяльності 

функцій. Різні межі відповідальності встановлюються залежно від того, чи бере 

участь член угрупування у здійсненні конкретних злочинів, а чи його діяння 

спрямовуються на забезпечення злочинної діяльності угрупування у цілому. Частина 

вчених цілком обґрунтовано розширюють коло осіб, діяльність яких виходить за межі 

вчинення конкретного злочину, і включають у нього не лише керівника угрупування, 

але й ряд інших категорій учасників. Отже, у даній позиції частково усувається той 

недолік зрівнялівки у відповідальності членів угрупувань, котрий властивий 

попередній. Разом з тим, викликає сумнів у правильності вирішення проблеми 

відповідальності керівників (чи інших членів угрупувань), у плані інкримінування їм 

злочинів, у яких вони не брали участі. У цьому відношенні зауваження по першій 

позиції поширюються і на розглядувану.  

Окремого дослідження потребує питання про суб'єктивні передумови 

відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, у їх тлумаченні 

прибічниками цих двох позицій. Злочинна організація, пише В.С. Прохоров, 

становить єдність осіб, пов'язаних загальною злочинною метою. Зміст умислу члена 

організації визначається характером вказаної мети та роллю, виконуваною ним задля 

її досягнення. Учасник повинен усвідомлювати також характер методів досягнення 

мети. Чим ширше організація визначає цілі своєї діяльності, тим менше, як правило, 

деталізований умисел її члена. Суб'єктивною передумовою відповідальності за всі 

злочини, вчинені злочинною організацією, кожного її члена, є, на думку автора, 

загальний характер умислу, що виражається у домовленості на здійснення 

індивідуально-невизначених злочинних актів
1
.  

Організатор злочинного співтовариства, зазначає М.А. Шнейдер, несе 

відповідальність за всю його діяльність та дії кожного учасника, навіть коли він не був 

обізнаний про конкретну діяльність того, якщо ці дії вчинені на здійснення цілей 

співтовариства та знаходяться у безпосередньому зв'язку з ними. При цьому 

діяльність співтовариства повинна охоплюватися умислом організатора
2
.  

Учасник злочинної організації, зазначає В. Алексєєв, повинен нести 

відповідальність за здійснення організованою групою всіх злочинів, хоча і не знав про 

місце, час їх вчинення, конкретних виконавців. Умовою такої відповідальності є 

охоплення цих проявів злочинної діяльності групи наміром учасника, котрий 

тлумачиться як підпорядкованість цих проявів меті діяльності групи, про яку учасник 

був обізнаний
3
. Умисел членів організованої групи, пише Н.Ф. Кузнєцова, зовсім не 

обов'язково повинен бути прямим і конкретизованим та охоплювати всі деталі 

злочинів, вчинюваних іншими членами групи відповідно до встановленого 

розмежування у групі функцій. Умисел може бути прямим та непрямим, прямим 

неконкретизованим і альтернативним. Тільки б не було ексцесу виконавців, тобто 

вчинення ними більш тяжкого, ніж передбачалося планами групи, злочину
4
.  

Отже, у психічному ставленні членів угрупувань, за наведеними тлумаченнями, 

домінуючого значення набуває усвідомлення загальних параметрів злочинної 

діяльності угрупування, котрі можуть визначатися уже у процесі формування 
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домовленості про спільну злочинну діяльність – мети діяльності угрупування та 

способів (засобів) її досягнення. Цього начебто достатньо для інкримінування 

керівнику угрупування (та деяким іншим його членам) усіх злочинів, вчинених 

угрупуванням, як таких, що охоплювалися його умислом, якщо вказані злочини скоєні 

у межах визначеної мети спільної злочинної діяльності. Рівню відображення 

свідомістю члена угрупування вчинених іншими членами угрупування злочинів, котрі 

йому ж інкримінуються, особливого значення не надається: суб'єкт може і не знати 

про їх вчинення.  

Така неконкретність психічного ставлення особи до вчинюваного діяння та його 

наслідків у його описанні прибічниками розглядуваних підходів ставить під сумнів 

умисний характер вчинюваного нею діяння, а тим самим і можливість її 

відповідальності за його вчинення. Не випадково ряд авторів, котрі обстоюють 

визначення широких меж відповідальності членів організованих злочинних 

угрупувань, вносять пропозиції щодо змін у кримінальному законі суб'єктивних 

підстав їх відповідальності. Оскільки так чи інакше їх позиції не узгоджуються із 

законодавчим визначенням таких підстав, ці пропозиції по суті спрямовані на їх 

розширення. Зокрема, В.О. Навроцький при обговоренні проекту нового 

Кримінального кодексу України у статті про відповідальність організаторів 

організованої групи та злочинної організації пропонував у визначенні суб'єктивного 

ставлення до вчинюваних злочинів слова «якщо вони охоплювалися його умислом» 

замінити словами «якщо вони охоплювалися його виною»
1
. М.І. Ковальов, котрий у 

принципі підтримує законодавче визначення меж відповідальності членів 

організованих злочинних угрупувань, закріплене у ст. 35 чинного КК РФ, близьке за 

змістом до їх визначення у ст. 30 КК України, вважає за потрібне уточнити його 

шляхом заміни слів «если охватывались его умыслом» словами «если они были 

совершены в интересах сообщества и соответствовали его целям». Це, на його думку, 

унеможливить уникнення кримінальної відповідальності ватажків злочинного 

співтовариства за всі злочини, вчинювані в інтересах злочинного об'єднання, яким 

вони керують. Теперішнє ж формулювання обмежує можливість їх відповідальності 

умислом на конкретні злочини, тоді як, на думку вченого, керівники співтовариств 

повинні відповідати і за злочини, вчинені у рамках діяльності угрупування, про які їм 

нічого не відомо
2
. Таку пропозицію вносять і інші автори

3
. 

В усіх зазначених позиціях простежується намагання відійти від умисної форми 

вини члена угрупування як суб'єктивного критерію його кримінальної 

відповідальності. Проте цим самим заперечується домінуюче у сучасній кримінально-

правовій науці і відображене у законодавчому визначенні співучасті у злочині 

розуміння природи спільної злочинної діяльності як умисної участі у ній декількох 

осіб при вчиненні умисного злочину (злочинів). 

Найоптимальнішою у плані обґрунтування меж відповідальності членів стійких 

злочинних об'єднань, у нашому розумінні – організованих злочинних угруповань – є 

третя позиція, котру свого часу обґрунтував Г.А. Крігер. Його критичні зауваження 

стосовно тлумачень даного питання у тогочасній літературі залишається актуальними 

                                                 
1
 Навроцький В.О. Питання кваліфікації злочинів, учинених злочинними організаціями або організованими 

злочинними групами (за проектом нового КК України) // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в 

регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів наук.- практ. конференції 

(Харків) 26 – 27 квіт. 1999. – Х.: “Право”, 2000. – С. 86.  
2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлени: Монография. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. – С. 174. 

3
 Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по российскому уголовному 

праву: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - Казань, 2000. – С. 20. 
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і у теперішній час. Він, зокрема, вважав неприйнятними висловлені А.Я. Вишинським 

і сприйняті багатьма теоретиками пропозиції інкримінувати кожному члену 

співтовариства всю сукупність вчинених співтовариством злочинів, незалежно від 

його участі у готуванні або вчиненні окремих із них і навіть незалежно від його 

обізнаності про ці злочини. Питання про обсяг відповідальності членів злочинного 

співтовариства має вирішуватися, на думку автора, на основі загальних принципів 

кримінального права, відповідно до яких неприпустимим є інкримінування особі тих 

злочинів, про які вона нічого не знала, згоду на вчинення яких не давала і ніякого 

реального внеску у їх готування та вчинення не зробила. Посилання А.Я. 

Вишинського та інших авторів на обізнаність членів співтовариства з «загальною 

установкою», «загальним злочинним планом» як достатню підставу поставлення їм за 

провину всіх злочинів навряд чи може бути визнане достатньо обґрунтованим. Далі 

автор вказує, яким чином має вирішуватися у даному випадку питання 

відповідальності окремих осіб. Якщо участь у співтоваристві, наприклад, у банді, є 

сама по собі злочином, то вступ до нього і знання його загального злочинного плану 

могли б бути лише підставою для відповідальності саме за участь у даному 

співтоваристві. Межі та обсяг відповідальності, продовжує автор, повинні визначатися 

не лише знанням «загального злочинного плану», але й ступенем обізнаності про 

конкретні злочини, вчинені даним співтовариством, та ступенем участі у їх готуванні, 

вчиненні тощо. І навпаки, поставлення за провину в однаковій мірі кожному учаснику 

всієї сукупності вчинених співтовариством злочинів неминуче б призвело до 

об'єктивного інкримінування та зрівнялівки при визначенні винним міри покарання, 

оскільки при цьому ігнорувалися б найважливіші критерії їх небезпеки – ступінь 

обізнаності та ступінь участі у діяльності співтовариства
1
. 

Подібні аргументи з розглядуваного питання наводить і П. Ф. Тельнов. Стосовно 

учасників групи та злочинної організації він спеціально зазначає, що межі їх 

відповідальності не співпадають. Організатор, на його думку, несе відповідальність за 

спільно вчинені злочини, у виконанні яких він особисто брав участь, а також за 

діяння, котрі він безпосередньо не виконував, але сприяв їм власними зусиллями чи 

тим, що спрямовував на їх вчинення інших учасників. Рядовий учасник відповідає за 

злочини, виконані за його безпосередньої участі, а також за злочини, вчиненню яких 

він сприяв. Автор фактично звужує межі відповідальності організатора групи чи 

злочинної організації до меж, визначених законом для організатора злочину. Ним 

також не встановлюються межі відповідальності для рядових членів, котрі не беруть 

будь-якої участі у вчиненні конкретних злочинів, але своїми діями забезпечують 

безпеку угрупування (злочинної організації) та створюють умови для його злочинної 

діяльності. Йдеться лише про відповідальність тих, хто так чи інакше причетний до 

вчинення конкретних злочинів. Проте заслуговують на увагу його застереження про 

неприпустимість відповідальності за діяння, що не охоплюються умислом члена 

угруповання, а також його критика положень, що член злочинної організації повинен 

нести відповідальність за кожен злочин, вчинений нею, якщо його вчинення входило у 

її цілі, та що неучасть у злочині не звільняє члена організації від відповідальності, на 

тій підставі, що само по собі членство детермінує будь-які злочинні прояви з боку 

організації – як такі, що суперечать принципу індивідуалізації відповідальності 

учасників злочинних груп та організацій
2
. 

                                                 
1
 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву.– М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1959 – С.181-183 
2
Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юридическая литература, 1974. – С.146 
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І.П. Малахов, критикуючи точку зору про відповідальність всіх учасників 

злочинних співтовариств за будь-які злочинні прояви, незалежно від участі особи у 

конкретному посяганні, зазначає, що питання відповідальності тут вирішується 

строго індивідуально: кожному інкримінуються лише ті дії, які він вчинив, тільки ті 

посягання, у яких він брав участь, вчиненню яких він сприяв
1
.  

Отже, межі відповідальності учасників організованої злочинної діяльності 

загалом повинні встановлюватися з дотриманням загальних принципів кримінального 

права – відповідальності за наявності вини, особистої відповідальності, а також 

індивідуалізації відповідальності. Кожен член угрупування може нести 

відповідальність лише за злочини, у яких він брав участь, у межах особисто ним 

вчиненого. При цьому саме по собі членство в угрупуванні не може бути підставою 

відповідальності особи за злочини, у вчиненні яких вона не брала участі, тобто не 

вчиняла безпосередньо злочинного посягання, не підбурювала інших до його 

вчинення, не була організатором злочину, не створювала умов для його вчинення.  

До такого вирішення проблеми меж відповідальності членів організованих 

злочинних угрупувань підводить також аналіз правозастосовчої практики, котрий 

показує, що слідчі та судді при вирішенні питання притягнення до відповідальності 

конкретних осіб – членів організованих злочинних угрупувань – орієнтуються 

насамперед на факт їх участі у вчиненні конкретного злочину. Загалом практики 

обережно підходять до визначення меж відповідальності членів стійких злочинних 

об'єднань. У справах про бандитизм, зокрема, рідкісними є випадки притягнення до 

відповідальності за саму участь у банді, хоча така форма бандитизму окремо 

передбачена у законі. Справа полягає не лише у труднощах доказування членства в 

угрупуванні, не вираженого в участі у вчиненні конкретних злочинів, а також зв'язку 

окремих видів діяльності членів угрупувань з його функціонуванням та злочинною 

діяльністю. Тут вбачаються також намагання уникнути надто загальних підходів до 

визначення меж відповідальності окремих осіб – членів злочинного об'єднання. 

 

                                                 
1
 Малахов И.П. Основы уголовного права. Общая часть. Разд.1. Основания уголовной ответственности: Учеб. 

пособие. – К.: МАУП, 2000. – С.109 
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Cергій Шапченко 

 

ЗВОРОТНА ДІЯ ЗАКОНУ В ЧАСІ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

29 грудня 1999 року Рішенням Конституційного Суду України, ухваленим у 

справі про смертну кару (далі – Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року), положення 

статті 24 Кримінального кодексу України 1960 р. (назва статті – «Виняткова міра 

покарання – смертна кара») та положення санкцій статей Особливої частини цього 

Кодексу, що передбачали можливість призначення такого покарання, були визнані 

неконституційними і втратили чинність. 22 лютого 2000 року Верховна Рада України 

прийняла Закон ғ 1483–ІІІ «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-

процесуального та Виправно-трудового кодексів України» (далі – Закон ғ 1483 – ІІІ) , 

яким, зокрема, у Кримінальному кодексі України 1960 р. (далі – КК України 

1960 р.) було передбачено новий вид покарання – довічне позбавлення волі. 

З тих пір минуло більше десяти років. Однак вплив, який справили Рішення КСУ 

від 29 грудня 1999 року та Закон ғ 1483-ІІІ на вітчизняну правозастосовну практику 

та юридичну науку, важко переоцінити. На прикладі процесу скасування смертної 

кари в Україні можна наочно проілюструвати реалізацію у законотворчій та 

правозастосовчій діяльності теоретико-правових підходів до вирішення проблеми 

зворотної дії законів у часі.  

Після введення в дію Рішення КСУ від 29.12.1999 та Закону ғ 1483-ІІІ, у 

практиці застосування судами України їхніх положень спостерігалися відносно сталі 

тенденції. Так, всім особам, які були засуджені до смертної кари за вироками судів, 

постановленими до 29 грудня 1999 року, смертна кара була замінена на довічне 

позбавлення волі. Окремим особам, які вчинили особливо тяжкі злочини до 4 квітня 

2000 року (дата набрання чинності Законом ғ1483 – ІІІ; з іншої точки зору такою 

датою необхідно вважати 29 березня 2000 року), вироками відповідних судів, 

постановленими після цієї дати, було призначене довічне позбавлення волі. Деяким 

особам, які вчинили особливо тяжкі злочини до 29 грудня 1999 року, вироками 

відповідних судів, постановленими у період з 29 грудня 1999 року до 4 квітня 2000 

року, призначалася смертна кара; в подальшому Верховним Судом України вона була 

замінена на довічне позбавлення волі. 

Протягом дев‟яти років, відповідаючи на численні клопотання зазначених вище 

осіб та їх захисників про призначення таким особам замість довічного позбавлення 

волі позбавлення волі на строк 15 років, Верховний Суд України визнавав 

призначення їм довічного позбавлення волі законним і обґрунтованим і відмовляв у 

задоволенні клопотань. Починаючи з 2009 року Верховний Суд України переглянув 

справи осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини у період з 29.12.1999 до 04.04.2000 і 

були засуджені за них до довічного позбавлення волі; таким особам довічне 

позбавлення волі було замінене на позбавлення волі на строк 15 років. Щодо інших 

осіб, зокрема тих, яким смертна кара була замінена довічним позбавленням волі, 

Верховний Суд України подібних рішень не прийняв; натомість він звернувся до 

Конституційного Суду України з конституційним поданням, в якому просив 

розтлумачити відповідні положення Конституції України, Кримінального кодексу 

України та Закону України «Про Конституційний Суд України». 22 вересня 2010 року 

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у справі цим 

конституційним поданням. Автор цієї статті підготував висновок за запитом судді-

доповідача у цій справі, витяги з якого і були покладені в основу даного дослідження. 
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Серйозні проблеми у зв‟язку з Рішенням КСУ від 29 грудня 2000 року і 

набранням чинності Законом ғ 1483 – ІІІ постали і перед юридичною наукою. Деякі з 

цих проблем – наприклад, щодо юридичної природи та правових наслідків рішень 

Конституційного Суду України, щодо особливостей встановлення, скасування та 

пом‟якшення юридичної відповідальності, щодо правового змісту зворотної дії в часі 

законів та інших нормативно-правових актів – мають загальнотеоретичний характер. 

Їх обговорення на сторінках вітчизняних юридичних часописів
1
, в монографіях

2
, 

дисертаціях
3
 та навчальних посібниках

4
, на різних наукових конференціях

5
 

засвідчило: із зазначених та деяких інших проблем в юридичній науці точаться гострі 

дискусії, висловлюються різні, інколи протилежні, точки зору, формулюються взаємно 

суперечливі висновки та пропозиції. 

Основний нормативний зміст ситуації, що виникла у зв‟язку з ухваленням КСУ 

Рішення від 29.12.1999 та набранням чинності Законом ғ 1483-ІІІ, можна коротко 

охарактеризувати так. До 29 грудня 1999 року чинними були положення КК України 

1960 р., які передбачали смертну кару як вид покарання і допускали можливість її 

призначення за окремі особливо тяжкі злочини (ст. 24, санкції відповідних статей 

Особливої частини КК 1960 р.). Відповідно до пунктів 1, 2 Рішення КСУ від 

29.12.1999 ці положення були визнані неконституційними і втратили чинність. 4 

квітня (з іншої точки зору – 29 березня) 2000 року набрав чинності Закон ғ 1483 – ІІІ, 

відповідно до якого, зокрема, КК України 1960 р. був доповнений ст. 25
2 

«Довічне 

позбавлення волі», а в санкціях відповідних статей його Особливої частини слова 

«смертною карою» були замінені словами «довічним позбавленням волі». 

Для визначення правового змісту ситуації, що виникла у зв‟язку з ухваленням 

Рішення КСУ від 29.12.1999 та набранням чинності Законом ғ 1483 – ІІІ, необхідно 

відповісти такі питання: 1. Чи змінило це рішення Конституційного Суду КК України 

1960 р. у зв‟язку з тим, що стаття 24 та положення санкцій окремих статей Особливої 

частини цього Кодексу, які передбачали смертну кару як вид покарання, на підставі 

даного рішення втратили чинність? 2. Чи можна розглядати КК України 1960 р. з 

урахуванням Рішення КСУ від 29.12.1999 як новий закон по відношенню до КК 

України, який був чинним до 29 грудня 1999 року (в контексті ч. 3 ст. 54 КК України 

1960 р. – як «нововиданий закон»)? 3. Чи може КК України 1960 р. з урахуванням 

Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року вважатись законом, що пом‟якшує кримінальну 

відповідальність (покарання) особи, і чи повинен він відповідно до ч. 2 ст. 6 КК 

України 1960 р. та ч. 1 ст. 5 КК України 2001 р. мати зворотну дію в часі – 

поширюватися на осіб, які вчинили злочини до набрання ним чинності? 4. Чи може 

                                                 
1
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мати зворотну дію в часі відповідно до ч. 2 ст. 6 КК України 1960 р. та ч. ч. 1,4 ст. 5 

КК України 2001 р. КК України 1960 р. в редакції Закону ғ 1483-ІІІ? 

Відповідно до ч. 2 ст. 147, п. 1 ч. 1 ст. 150 Конституції України Конституційний 

Суд вирішує питання про відповідність Конституції України 

(конституційність) законів. Якихось винятків чи застережень, зумовлених особливим 

змістом закону, його галузевою належністю тощо, Конституція України не передбачає. 

Це означає, що до повноважень Конституційного Суду України належить, зокрема, і 

вирішення питань про відповідність Конституції України 

(конституційність) Кримінального кодексу України в цілому чи будь-яких його 

положень.  

Відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції України, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» закони, інші правові акти або їхні окремі положення, 

що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення 

(прийняття) Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. При 

цьому втрата чинності є так званою абсолютною – оголошені Конституційним Судом 

України нечинними закони, інші правові акти чи їх окремі положення перестають 

бути частиною національного законодавства України і не підлягають застосуванню 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами ні за яких умов. З урахуванням цього можна констатувати: з дня ухвалення 

Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року стаття 24 та положення санкцій відповідних 

статей Особливої частини КК України 1960 р., що передбачали можливість 

призначення смертної кари за окремі особливо тяжкі злочини, як такі, що визнані 

неконституційними, втратили чинність. З 29 грудня 1999 року ці положення не 

повинні були застосовуватись ні за яких умов – незалежно від того, залишались вони в 

тексті КК України 1960 р. чи ні. 

В цьому контексті Рішення КСУ від 29.12.1999 має розглядатись як особливе 

джерело кримінального права України, специфіка якого полягає в тому, що: 

1) положення КК України 1960 р., визнані вказаним Рішенням неконституційними, 

втрачають чинність; 2) втрата чинності таких положень призводить до того, що деякі 

інші положення КК України 1960 р., які були системно пов‟язані з ними, набувають 

нового кримінально-правового змісту: зокрема, з 29 грудня 1999 року до 4 квітня 2000 

року КК України 1960 р. передбачав як максимальне покарання, яке могло бути 

призначене особі за вчинений нею одиничний злочин, позбавлення волі на строк 15 

років; 3) новий кримінально-правовий зміст одних положень КК України 1960 р., 

обумовлений втратою чинності іншими його положеннями, означає, що цей Кодекс 

зазнав змін і такі зміни були внесені саме на підставі Рішення КСУ від 29.12.1999; при 

цьому не має значення, що офіційний текст КК України змін не зазнав (відповідні 

положення, що втратили чинність, з нього не виключені). 

Таким чином, по відношенню до КК України 1960 р., що був чинним до 29 

грудня 1999 року, КК України 1960 р. з урахуванням Рішення КСУ від 29.12.1999 має 

розглядатись як новий кримінальний закон. Таке розуміння в знайшло відображення у 

згаданих у конституційному поданні ухвалах Судової палати у кримінальних справах 

та Військової колегії Верховного Суду України, постановлених у 2009 році. Зокрема, у 

справі Петльованого А.Л. зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 6 КК України 1960 р. та 

ч. 2 ст. 4 КК України 2001 р. «злочинність і караність діяння визначаються тільки 

законом, який діяв на час його вчинення…», і що «…за злочин, передбачений статтею 

93 КК України 1960 року та вчинений у період з 29 грудня 1999 року по 4 квітня 2000 

року, найбільш суворим покаранням, яке могло бути призначено, було позбавлення 

волі строком на 15 років» . Виходячи з цього, Верховний Суд України у справі 
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Петльованого А.Л. вирішив, що судом, який постановив вирок, було неправильно 

застосовано кримінальний закон, і тому замість довічного позбавлення волі призначив 

покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років. 

Новий кримінальний закон (новий закон про кримінальну відповідальність) – КК 

України 1960 р. з урахуванням Рішення КСУ від 29.12.1999 по відношенню до КК 

України 1960 р., що був чинним до 29.12.1999, є законом, що пом‟якшує кримінальну 

відповідальність (покарання), оскільки його новий кримінально-правовий зміст: 1) не 

передбачає можливості призначення покарання у виді смертної кари; 2) передбачає як 

максимальне покарання, яке могло бути призначене особі за вчинений нею один 

(одиничний) злочин, позбавлення волі на строк 15 років. 

Як новий кримінальний закон, що пом‟якшує кримінальну відповідальність 

(покарання), КК України 1960 р. з урахуванням Рішення КСУ від 29.12.1999 

відповідно до ч. 2 ст. 6 КК України 1960 р. та ч. 1 ст. 5 КК України 2001 р. повинен 

мати зворотну дію в часі (зворотну силу). Згідно з ч. 1 ст. 5 КК України 2001 р. це 

означає, що він (те його положення, що пом‟якшує відповідальність) має 

поширюватися на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом 

чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але 

мають судимість. 

Зазначене положення ч. 1 ст. 5 КК України 2001 р. повністю узгоджується з 

розумінням зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів 

Конституційним Судом України, яке він сформулював у мотивувальній частині 

Рішення від 19 квітня 2000 року ғ 6 – рп /2000 у справі про зворотну дію 

кримінального закону в часі (далі – Рішення від 19 квітня 2000 року): «Суть зворотної 

дії в часі законів та інших нормативно-правових актів полягає в тому, що їх приписи 

поширюються на правовідносини, які виникли до набрання ними чинності, за умови 

якщо вони скасовують або пом‟якшують відповідальність особи». 

Таке розуміння зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, 

які пом‟якшують відповідальність особи, є актуальним і для правової ситуації, що 

зараз розглядається. В межах цієї ситуації між державою і особою, що вчинила 

відповідне діяння, з моменту його вчинення виникли і до погашення чи зняття 

судимості тривають правовідносини, пов‟язані з кримінальною відповідальністю 

такої особи. Обов‟язковим елементом цих правовідносин є гарантоване частиною 

першою статті 58 Конституції України та підтверджене ч. 2 ст. 6 КК України 1960 р. і 

ч. 1 ст. 5 КК України 2001 р. право особи загального характеру: у випадку набрання 

чинності законом, що, зокрема, пом‟якшує відповідальність, цей закон має бути 

застосований до неї. З моменту набрання чинності таким законом це право 

конкретизується і тим самим надає нового конкретного змісту зазначеним 

правовідносинам – у особи з‟являється конкретне право на пом‟якшення 

відповідальності згідно з новим законом.  

Конкретними правовими підставами (орієнтирами), що прямо передбачають той 

варіант пом‟якшення відповідальності (покарання), який має бути застосований до 

зазначених у конституційному поданні осіб, засуджених до смертної кари, є ч. 3 ст. 54 

КК України 1960 р. та ч. 3 ст. 74 КК України 2001 р. При цьому, з огляду на очевидну 

некоректність словосполучення «нововиданий закон», вжитого у ч. 3 ст. 54 КК 1960 р., 

та враховуючи, що справи осіб, засуджених до смертної кари, мають бути переглянуті 

у період чинності КК України 2001 р., конкретною правовою підставою для такого 

перегляду є ч. 3 ст. 74 КК України 2001 р. (саме вона і вказується в конституційному 

поданні). Однак і за відсутності конкретної правової підстави щодо пом‟якшення 

відповідальності в межах зворотної дії відповідного закону в часі таке пом‟якшення 
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може здійснюватись на загальних правових підставах – частині першій статті 58 

Конституції України, ч. 2 ст. 6 КК України 1960 р. та ч. 1 ст. 5 КК України 2001 р. 

Порівняно з КК України 1960 р. в редакції, що була чинною до 29 грудня 1999 

року, КК України 1960 р. в редакції Закону ғ 1483 – ІІІ може розглядатись як 

кримінальний закон, що пом‟якшує кримінальну відповідальність; такий висновок 

ґрунтується на традиційному визнанні довічного позбавлення волі більш м‟яким 

видом покарання, ніж смертна кара. Порівняно з КК України 1960 р. з урахуванням 

Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року КК України 1960 р. в редакції Закону ғ 1483 – 

ІІІ не може розглядатись як кримінальний закон, що пом‟якшує кримінальну 

відповідальність; навпаки він є кримінальним законом, що посилює таку 

відповідальність, оскільки вводить такий вид покарання, як довічне позбавлення волі 

і передбачає можливість його призначення за один (одиничний) злочин як 

альтернативу позбавленню волі на строк до 15 років. Якщо КК України 1960 р. в 

редакції Закону ғ 1483 – ІІІ пом‟якшує кримінальну відповідальність порівняно з КК 

України 1960 р. в редакції, що була чинною до 29 грудня 1999 року, і посилює її 

порівняно з КК України 1960 р. з урахуванням Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року, 

він не повинен мати зворотної дії в часі; такий висновок зумовлений викладеним 

вище розумінням суті зворотної дії в часі Конституційним Судом України в його 

Рішенні від 19 квітня 2000 року: з моменту набрання чинності КК України 1960 р. з 

урахуванням Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року в межах правовідносин, 

пов‟язаних з кримінальною відповідальністю особи, у неї з‟явилось конкретне 

невід‟ємне право на передбачене цим кримінальним законом пом‟якшення такої 

відповідальності, і воно – відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України 2001 р. (ч. 3 ст. 6 КК 

України 1960 р.) – не може бути скасоване наступним кримінальним законом, що 

посилює кримінальну відповідальність. 

Саме таким чином має вирішуватись і питання щодо чинності в часі так званого 

проміжного кримінального закону – оскільки такий закон є найбільш м‟яким, саме він 

і повинен мати зворотну дію в часі. 

Додатковою правовою підставою для застосування в правовій ситуації, що 

розглядається, саме КК України 1960 р. з урахуванням Рішення КСУ від 29 грудня 

1999 року, є ч. 4 ст. 5 КК України 2001 р. – за змістом передбаченого в ній положення, 

якщо після вчинення особою діяння закон про кримінальну відповідальність 

змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, який є найбільш м‟яким 

(вирішує питання про кримінальну відповідальність особи у найбільш сприятливому 

для неї напрямі). 

На підставі викладеної вище правової оцінки ситуації, що розглядається, можна 

дати відповідь на низку важливих запитань, які виникли у правозастосовчій практиці 

та знайшли відображення у згаданому конституційному поданні Верховного Суду 

України.  

Питання 1. Яке максимальне покарання може бути призначене особам, що 

вчинили злочини, передбачені статтями (пунктами статей) Особливої частини КК 

України 1960 року, санкції яких до прийняття Рішення Конституційного Суду України 

від 29 грудня 1999 року ғ 11 – рп/99 передбачали смертну кару, але справи щодо них 

по першій інстанції розглядалися після 4 квітня 2000 року, тобто після набрання 

чинності Законом від 22 лютого 2000 року ғ 1483 – ІІІ, яким введено новий вид 

покарання – довічне позбавлення волі? 

Відповідь: Позбавлення волі на строк 15 років. 

Питання 2. Чи допускають зазначені положення заміну покарання засудженим 

до смертної кари на довічне позбавлення волі за вироками судів, що набрали законної 
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сили і не були виконані на момент прийняття Рішення Конституційного Суду України 

від 29 грудня 1999 року ғ 11 – рп/99 до набуття чинності Законом від 22 лютого 2000 

року ғ 1483 – ІІІ, яким було введено новий вид покарання – довічне позбавлення 

волі? 

Відповідь: Не допускають; відповідно до частини першої статті 58 Конституції 

України смертна кара мала бути замінена не на довічне позбавлення волі, а на 

позбавлення волі на строк 15 років; рішення судів, що здійснили заміну смертної кари 

на довічне позбавлення волі, мають бути переглянуті у зв‟язку з неправильним 

застосуванням кримінального закону, і таким особам замість довічного позбавлення 

волі має бути визначене покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років; при 

цьому конкретними правовими підставами такого рішення є ч. ч. 1,4 ст. 5, ч. 3 ст. 74 

КК України 2001 р. 

Питання 3. Чи виконало Рішення Конституційного Суду України від 29 грудня 

1999 року ғ 11 – рп/99 функцію кримінального закону щодо зміни відповідних 

положень КК України? 

Відповідь: Не виконало і не може виконати; це Рішення є особливим джерелом 

кримінального права України і може змінити КК України, виконуючи свої власні 

функції в сучасній правовій системі України  

Питання 4. Чи можна в такому разі вважати, що Закон від 22 лютого 2000 року 

ғ 1483 – ІІІ передбачив повторну зміну (після прийняття Рішення Конституційного 

Суду України від 29 грудня 1999 року ғ 11 – рп/99) положень КК України, які 

стосуються смертної кари. Якщо так, то як розуміти його зміст – як такий, що 

пом‟якшує, чи такий, що посилює кримінальну відповідальність? 

Відповідь: Вважати, що після ухвалення (прийняття) Рішення Конституційного 

Суду України від 29 грудня 1999 року Закон ғ 1483 – ІІІ передбачив повторну зміну 

положень КК України, які стосуються смертної кари, не можна; ці положення на 

підставі даного Рішення втратили чинність і повторно змінювати те, що в правовому 

сенсі не існувало, зазначений закон не міг; в даному разі положення п/п. 9, 11 п. 1 

Закону ғ 1483 – ІІІ, хоча вони і мають вигляд одного формулювання, виконали дві 

різні за своєю правовою природою функції: а) виключили з санкцій відповідних 

статей Особливої частини КК України 1960 р. слова «смертною карою», які після 

постановлення рішення КСУ від 29 грудня 1999 року ніякого кримінально-правового 

значення не мали; б) доповнили зазначені санкції положенням про караність 

відповідних злочинів не лише позбавленням волі на певний строк, а і довічним 

позбавленням волі.  

При розгляді конституційного подання Верховного Суду України перед 

Конституційним Судом постала необхідність дати відповіді на такі запитання: 

Питання 1. Яку юридичну природу має Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року у 

справі про смертну кару щодо неконституційності окремих положень КК україни 1960 

року, які передбачали смертну кару як вид покарання, зокрема в санкції статті 93 КК 

України 1960 року? 

Відповідь: Це Рішення є особливим джерелом кримінального права України (про 

деякі його особливості йшла мова при загальному огляді відповідних трансформацій 

кримінального законодавства). 

Питання 2. Які нормативно-правові акти відповідно до положень статті 57 

конституції України у І кварталі 2000 року визначали порядок офіційного 

оприлюднення законів України та набрання ними чинності? 

Відповідь: Конституція України (стаття 94), Указ Президента України від 10 

червня1997 року ғ 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-
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правових актів та набрання ними чинності» та Регламент Верховної Ради України, 

затверджений Постановою Верховної Рад України від 27 липня 1994 року ғ 130/94–

ВР (з наступними змінами та доповненнями). 

Питання 3. З якого моменту набув чинності Закон України «Про внесення змін 

до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів 

України» від 22 лютого 2000 року ғ 1483-ІІІ» (далі – Закон ғ 1483) в частині зміни 

санкцій статей КК 1960 року, які передбачали покарання виді смертної кари? 

Відповідь: Можливі два варіанти відповіді на це питання: а) з 4 квітня 2000 року 

відповідно до статті 1 Указу Президента України від 10 червня1997 року ғ 503/97 

«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності» (дата опублікування Закону ғ 1483 – ІІІ в газеті «Урядовий 

кур‟єр») б) з 29 березня 2000 року відповідно до статті 6.10.3 Регламенту Верховної 

Ради України, затвердженого Постановою Верховної Рад України від 27 липня 1994 

року ғ 130/94 –ВР (дата опублікування Закону ғ 1483 – ІІІ в газеті «Голос України). 

Необхідно зазначити, що оскільки обидва нормативно-правові акти не є законом, 

що прямо передбачено в частині другій статті 57 Конституції України, набрання 

чинності Законом ғ 1483 – ІІІ – відповідно до частини третьої статті 57 Конституції 

України – взагалі можна поставити під сумнів. Якщо ж виходити з того, що питання 

набрання чинності Законом ғ 1483 – ІІІ має вирішуватися за наявності так званої 

змістовної колізії зазначених вище нормативно-правових актів, правовими 

орієнтирами для її вирішення мають бути частина перша та частина друга статті 94 

Конституції України. Вони передбачають, що саме Президент України офіційно 

оприлюднює закон. Отже, варіант відповіді, за яким Закон ғ 1483 – ІІІ набрав 

чинності 4 квітня 2000 року видається більш обґрунтованим. 

Питання 4. Чи рівнозначна за своєю правовою природою втрата чинності 

кримінальним законом на підставі рішення КСУ та на підставі прийняття 

відповідного закону Верховною Радою України? 

Відповідь: Нерівнозначна. Втрата чинності кримінальним законом на підставі 

рішення КСУ практично завжди є так званою абсолютною втратою чинності: 

нормативно-правові акти чи їх окремі положення, після втрати ними чинності на цій 

підставі не можуть застосовуватись ні за яких умов, оскільки вони не відповідають 

Конституції України. В цьому плані вочевидь неправосудними є вироки кількох 

обласних судів, якими особи засуджувались до смертної кари після 29 грудня 1999 

року.  

Втрата чинності на підставі прийняття відповідного закону Верховною Радою 

України може бути як абсолютною, так і відносною. В останньому випадку 

нормативно-правові акти чи їх окремі положення, що втратили чинність, можуть за 

певних умов застосовуватись – зберігати так звану ультраактивність. Наприклад, деякі 

положення КК України 1960 р., який відповідно до п. 2 розділу І Прикінцевих та 

перехідних положень КК України 2001 р. втратив чинність, можуть в порядку ч. 2 ст. 4 

цього Кодексу бути застосовані до осіб, що вчинили злочини до 1 вересня 2001 року. 

Питання 5. Чи можна вважати положення санкцій статей КК України 1960 року, 

зокрема положення санкції статті 93 КК України 1960 року, в яких смертна кара як вид 

покарання була визнана неконституційною, до введення в КК довічного позбавлення 

волі, так званим «проміжним законом» про кримінальну відповідальність, на який 

поширюється положення частини четвертої статті 5 КК України 2001 року, щодо осіб, 

які вчинили умисні вбивства за обтяжуючих обставин до 29.12.1999 р., але вироки їм 

були постановлені при чинності Закону ғ 1483 та КК України 2001 року. а також 



 

 305 

щодо осіб, засуджених до смертної кари. Вироки щодо яких не були виконані на час 

набрання чинності законом ғ 1483? 

Відповідь: Можна, якщо виходити з традиційного розуміння «проміжного 

закону» як такого, що: а) на момент вчинення відповідного діяння цей закон ще не був 

чинним; б) на момент прийняття рішення щодо такого діяння він уже не був чинним; 

в) цей закон є більш м‟яким і порівняно з законом, який був чинним на момент 

вчинення діяння, і порівняно з законом, який був чинним на момент прийняття 

рішення щодо такого діяння (є найбільш м‟яким серед цих трьох законів). На такий 

«проміжний закон» обов‟язково мають поширюватись положення ч. 4 ст. 5 КК 

України 2001 р. – він щодо чинності в часі зберігає і ретроактивність, і 

ультраактивність. 

Питання 6. Чи допускав КК України 1960 року зворотну дію у часі «проміжного 

кримінального закону»? Чи передбачає стаття 58 Конституції України можливість 

зворотної дії «проміжного закону»? 

Відповідь: КК України 1960 р. не містив положення, яке б прямо передбачало 

зворотну силу (зворотну дію в часі) «проміжного кримінального закону» (подібного 

до ч. 4 ст. 5 КК України 2001 р.). Однак для надання окремим різновидам такого 

закону зворотної сили (зворотної дії в часі) достатньою правовою підставою є ч. 2 

ст. 6 КК України 1960 р. Такий висновок зумовлений наведеними вище розумінням 

Конституційним Судом України суті зворотної дії в часі законів та інших нормативно-

правових актів і визначенням особливостей змісту правовідносин, пов‟язаних з 

кримінальною відповідальністю особи. 

З тих самих міркувань загальною правовою підставою для зворотної сили 

(зворотної дії в часі) «проміжного кримінального закону» є частина перша статті 58 

Конституції України. При цьому як норма прямої дії вона є правовою підставою для 

зворотної сили (зворотної дії в часі) тих різновидів «проміжного кримінального 

закону», які не охоплювались формулюванням «закон, що усуває караність діяння або 

пом‟якшує покарання», вжитим у ч. 2 ст. 6 КК України 1960 р.  

Питання 7. Чи повноважні суди надавати зворотної дії у часі більш м‟якому 

закону про кримінальну відповідальність без прямої вказівки на це в законі? 

Відповідь: Не лише повноважні, а і зобов‟язані це робити, інакше для чого в КК 

України 1960 р. міститься ч. 2 с.6, а в КК України 2001 р.– ч. ч. 1,3,4 ст. 5 – загальні 

норми імперативного характеру? 

Питання 8. Чи мають зворотну дію у часі положення санкцій окремих статей КК 

України 1960 р., зокрема положення санкції статті 93 КК України 1960 року, після 

визнання неконституційними положень про смертну кару, що були передбачені у 

зазначених санкціях, а саме: чи поширюються положення зазначених санкцій на осіб, 

які вчинили умисні вбивства з обтяжуючими обставинами до 29.12.1999 р.? 

Відповідь: Мають і поширюються. 

Питання 9. Чи мають зворотну дію в часі положення Закону України ғ 1483 

щодо довічного позбавлення волі, а саме: чи поширюються ці положення на осіб, які 

вчинили, зокрема, умисні вбивства за обтяжуючих обставин, до набрання чинності 

цим Законом, у тому числі на осіб, засуджених до смертної кари, вироки щодо яких на 

час набрання чинності цим Законом не було виконано? 

Відповідь: Не мають і не поширюються. 

Питання 10. Чи існує відмінність між особами, які вчинили кримінальний 

злочин, за який КК України 1960 року передбачалось покарання у вигляді смертної 

кари, в періоди: 1) до 29 грудня 1999 року, 2) з 29 грудня 1999 року до моменту 
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набрання чинності Законом ғ 1483 – в аспекті можливості призначення їм 

кримінального покарання у виді довічного позбавлення волі? 

Відповідь: В аспекті можливості призначення їм кримінального покарання у виді 

довічного позбавлення волі – ні, оскільки КК України 1960 р. в редакції Закону 

ғ 1483 – ІІІ не повинен мати зворотної сили (зворотної дії в часі. В аспекті 

призначення їм максимального покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років – 

так: першій категорії осіб таке покарання має призначатись на підставі ч. 2 ст. 6 КК 

України 1960 р. ( ч. ч. 1,4 ст. 5 КК 2001 р.), а другій – на підставі ч. 1 ст. 6 КК України 

1960 р. (ч. 2 ст. 4 КК України 2001 р.). 

Питання 11. Чи можна вважати, що санкція статті 93 КК України 1960 року в 

редакції Закону ғ 1483 є санкцією нововиданого закону, що передбачає інше 

покарання за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, в контексті частини 

третьої статті 54 КК України 1960 року? 

Відповідь: В контексті ч. 3 ст. 54 КК України 1960 р. – не можна. Вона 

передбачає положення, яке діє лише у разі, коли «нововиданий закон» має зворотну 

силу (зворотну дію в часі). Як уже неодноразово зазначалось, КК України 1960 р. в 

редакції Закону ғ 1483 – ІІІ зворотної сили мати не повинен. 

Питання 12. Чи можна вважати, що санкція частини другої статті 115 КК 

України 2001 року є санкцією нового закону, що передбачає більш суворий вид 

покарання за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, ніж санкція статті 93 КК 

України 1960 року, в контексті частини третьої статті 74 КК України 2001 року? 

Відповідь: Зі змісту питання незрозуміло, в якій редакції санкція ст. 93 КК 

України 1960 р. має зіставлятись з санкцією ч. 2 ст. 115 КК України 2001 р. У будь-

якому разі – в контексті ч. 3 ст. 74 КК України 2001 р. ці санкції зіставлятись не 

можуть – за тими ж підставами, які зазначені у відповіді на питання ғ 11.  

Водночас зіставлення санкції ст. 93 КК України 1960 р. в її останній редакції з 

санкцією ч. 2 ст. 115 КК України 2001 р. в контексті ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 5 КК України 

2001 р. дозволяє констатувати: ч. 2 ст. 115 КК України 2001 р. посилює 

відповідальність за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах порівняно зі ст. 93 

КК України 1960 р. (при інших рівних умовах передбачає за його вчинення 

позбавлення волі на строк від десяти до п‟ятнадцяти років, а ст. 93 КК України – 

позбавлення волі на строк від восьми до п‟ятнадцяти років). Отже, відповідно до ч. 2 

ст. 5 КК України 2001 р. ст. 115 цього Кодексу не повинна мати зворотної дії в часі ні 

за яких умов. Між тим, практика судів різного рівня свідчить, що вироки, якими особи 

засуджувались за ст. 93 КК України 1960 р., після набрання чинності КК України 

2001 р. переглядались і дії таких осіб перекваліфіковувались на ч. 2 ст. 115 КК 

України 2001 р..  

З огляду на розглянуті вище правові проблеми можна сформулювати конкретні 

пропозиції щодо тлумачення згаданих у конституційному поданні норм Конституції 

України, КК України 2001 р. та Закону України «Про Конституційний Суд України»: 

1. Положення частини першої статті 58 Конституції України – «закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 

пом‟якшують або скасовують відповідальність особи» – треба розуміти так, що 

зворотну дію в часі мають і ті закони та інші нормативно-правові акти, які 

пом‟якшують або скасовують відповідальність особи у зв‟язку з втратою чинності 

окремими їх положеннями, визнаними рішенням Конституційного Суду України 

такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними). 

2. Положення пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України – 

«виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, та 
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відповідальність за них» – треба розуміти так, що визначення злочинності діяння та 

встановлення кримінальної відповідальності за нього може бути здійснене виключно 

законом, а скасування злочинності діяння або пом‟якшення відповідальності за нього 

може відбутися і в інший спосіб, зокрема, на підставі рішення Конституційного Суду 

України, відповідно до якого такий закон чи окремі його положеннями втрачають 

чинність у зв‟язку з їх невідповідністю Конституції України (неконституційністю). 

3. Положення частини другої статті 152 Конституції України – «закони, інші 

правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають 

чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність» – треба розуміти так, що після втрати чинності визнаних 

рішенням Конституційного Суду України неконституційними законів, інших правових 

актів або їх окремих положень вони перестають бути частиною національного 

законодавства України і не підлягають застосуванню органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами ні за яких умов. 

4. Положення частини другої статті 4 Кримінального кодексу України – 

«злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння 

визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення 

цього діяння» – треба розуміти так, що таким законом може бути і закон про 

кримінальну відповідальність, який зазнав змін у зв‟язку з втратою чинності 

окремими його положеннями, визнаними рішенням Конституційного Суду України 

неконституційними. 

5. Положення частини першої статті 5 Кримінального кодексу України – «закон 

про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом‟якшує 

кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має 

зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до 

набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або 

відбули покарання, але мають судимість» – треба розуміти так що таким законом 

може бути і закон про кримінальну відповідальність, який зазнав змін у зв‟язку з 

втратою чинності окремими його положеннями, визнаними рішенням 

Конституційного Суду України неконституційними. 

6. Положення частини четвертої статті 5 Кримінального кодексу України – «якщо 

після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну 

відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що 

скасовує злочинність діяння, пом‟якшує кримінальну відповідальність або іншим 

чином поліпшує становище особи» – треба розуміти так, що з кількох нових законів 

про кримінальну відповідальність, які пом‟якшують кримінальну відповідальність 

або іншим чином поліпшують становище особи порівняно з законом про кримінальну 

відповідальність, що діяв на час вчинення діяння, зворотну дію в часі має той закон, 

що пом‟якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище 

особи у найбільш сприятливому для особи напрямі.  

7. Положення частини другої статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» – «у разі якщо ці акти або їх окремі положення визнаються такими, що не 

відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються 

нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України 

рішення про їх неконституційність» – треба розуміти так, що після втрати чинності 

визнаних рішенням Конституційного Суду України неконституційними законів, інших 

правових актів або їх окремих положень вони перестають бути частиною 

національного законодавства України і не підлягають застосуванню органами 



 

 308 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами ні за 

яких умов. …». 

На момент передачі цієї статті до друку рішення Конституційного Суду України 

у справі за конституційним поданням Верховного Суду України ще не прийняте. 

Водночас уже зараз можна констатувати: це рішення має дати відповідь не лише на 

актуальні практичні питання щодо смертної кари та довічного позбавлення волі, а й 

визначити орієнтири щодо цілого ряду загальноправових та кримінально-правових 

проблем, які носять переважно нормативний, а в певних своїх аспектах і теоретичний 

характер. 
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Розділ VI 

ОКРЕМІ ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Олександр Ярмиш 

Аліна Червяцова 

 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

В умовах побудови демократичної соціальної правової держави актуальною стає 

вимога теоретико-правового осягнення конституційно-правової відповідальності як, 

насамперед, відповідальності вищих державних органів та посадових осіб, тобто тих 

структур, що повноважні приймати найважливіші політичні рішення. Громадянське 

суспільство не може існувати там, де відсутня відповідальність носіїв державно-

владних повноважень: якщо сила закону охороняється відповідальністю громадян, то 

ще більшою мірою вона вимагає відповідальності вищих посадових осіб держави. 

Звідси – виключне політико-правове значення конституційно-правової 

відповідальності як інституту, що гарантує справедливість, свободу та верховенство 

права в сфері політичних відносин, а також науково-практичне значення досліджень, 

присвячених її проблемам. 

Одним з найбільш спірних питань теорії конституційно-правової 

відповідальності є питання її юридичної природи, зокрема визначення 

співвідношення, що існує між конституційно-правовою відповідальністю та 

відповідальністю моральною і політичною. 

Як справедливо зазначається, природа того або іншого явища задає принципову 

схему його розуміння
1
. Різне розуміння природи конституційно-правової 

відповідальності, на думку Ю. М.  Тодики, призводить до того, що у зміст даного 

поняття нерідко включають юридичну відповідальність в цілому, політичну та 

моральну відповідальність. При цьому далеко не завжди їх відокремлюють одна від 

одної
2
. 

Так, наприклад, в одному трактуванні конституційно-правова відповідальність 

виступає «площиною» перетину соціальної та юридичної відповідальності, оскільки 

поєднує в собі відповідальність політичну, моральну та юридичну
3
; в другому – вона 

є різновид політичної відповідальності
4
; нарешті, в третьому – конституційно-правова 

відповідальність визнається самостійним видом юридичної відповідальності
5
. 

Кожне з цих суджень відображає один з аспектів конституційно-правової 

відповідальності – загальносоціальний, політичний, правовий, проте лише останнє 

(конституційно-правова відповідальність – самостійний вид юридичної 

                                                 
1
 Большая Советская Энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. Л.М. Прохоров. – 3–е. изд. – М.: Советская Энциклопедия, 

1975. – Т. 20.  – С. 591. 
2
 Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие. 

– Харьков: Фолио, Райдер, 1998. – С. 102. 
3
 Боброва Н. А. Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно–

правовые аспекты). – Воронеж: Изд–во Воронежского ун–та, 1985. – С. 84,88. 
4
 Пискотин М. И. Политическая ответственность работника аппарата государственного управления в 

социалистических странах // Доклад на Международной научной конференции по теме: "Ответственность 

сотрудника государственной администрации". – Варшава, 1975. 
5 Там само. – С. 5–8. 
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відповідальності) повною мірою розкриває природу цього інституту. Щодо перших 

двох, то вони потребують корегування. 

Отже, судження перше: конституційно-правова відповідальність – це «площина» 

перетину соціальної та юридичної відповідальності. Думаємо, що в даному випадку 

має місце занадто широке розуміння конституційно-правової відповідальності, при 

якому втрачається її правовий характер, стираються межі, які існують між правовим і 

неправовим (морально-політичним). 

Крім того, в межах правового аспекту конституційно-правова відповідальність 

прирівнюється до юридичної відповідальності в цілому: конституційно-правовою 

визнається вся юридична відповідальність, тобто відбувається змішування понять 

«відповідальність за порушення конституційно-правових норм» і «конституційно-

правова відповідальність». 

Твердження про те, що конституційно-правова відповідальність поєднує в собі і 

юридичну відповідальність, також є не зовсім правильним. Конституційно-правова 

відповідальність не поєднує, а є юридичною відповідальністю; і не тому, що мав 

місце якийсь синтез юридичної відповідальності з відповідальністю моральною та 

політичною, а тому, що даний вид відповідальності передбачений конституційно-

правовими нормами. 

Конституційно-правова відповідальність дійсно досить часто спирається на 

критерії морально-політичного характеру, але ці критерії, формалізуючись на 

конституційному рівні, набувають характеру правових. Таким чином, поведінка, 

неналежна з точки зору політики або моралі, ототожнюється з протиправною, 

неконституційною, такою, що тягне юридичну (у цих випадках конституційно-

правову) відповідальність. Наприклад, аморальний вчинок посадової особи високого 

рангу є, якщо це передбачено конституційно-правовою нормою, підставою 

притягнення до конституційно-правової відповідальності (зняття з посади, 

позбавлення депутатського мандата). Пояснюється це, по-перше, тим, що названі 

суб'єкти повноважні вирішувати найважливіші політичні питання; а по-друге, тим, що 

вони уособлюють державну владу, в силу чого їхня честь та гідність асоціюються з 

честю та гідністю держави.  

Правило, згідно з яким особа, яка вчинила аморальні дії, не може бути носієм 

державно-владних повноважень, не може бути представником державної влади, 

закріплене конституційним законодавством багатьох країн. Подібне правове 

закріплення призводить до того, що порушення моральних вимог стає 

«конститутивним елементом складу правопорушення»
1
.  

Отже, можна говорити про морально-правовий характер конституційно-правової 

відповідальності. 

Із розуміння конституційно-правової відповідальності як «площини» перетину 

соціальної та юридичної відповідальності випливає ще один не зовсім правильний, на 

наш погляд, висновок, що конституційно-правова відповідальність визначає 

«загальну тенденцію розвитку юридичної, політичної та моральної 

відповідальності»
2
. 

Декілька зауважень із цього приводу. Конституційно-правова відповідальність – 

самостійний, відмінний від інших, вид юридичної відповідальності. Вона перебуває у 

тісній взаємодії з кримінальною, цивільно-правовою, адміністративною та 

                                                 
1
 Петелин А. И. Проблемы правовой ответственности в социалистическом обществе. – Омск, 1976. – С. 17. 

2
 Боброва Н. А. Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно–

правовые аспекты). – Воронеж: Изд–во Воронежского ун–та, 1985. – С. 85. 
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дисциплінарною відповідальністю, і, так само як і вони, є складовою системи 

юридичної відповідальності в цілому. Тому не слід стверджувати, що конституційно-

правова відповідальність визначає загальну тенденцію розвитку юридичної 

відповідальності, якщо розрізняти конституційно-правову відповідальність і 

відповідальність за порушення конституційно-правових норм. Остання дійсно 

визначає цю тенденцію. Щодо конституційно-правової відповідальності, то вона 

впливає на юридичну відповідальність такою ж мірою, як і будь-який інший з її видів. 

У співвідношенні з моральною відповідальністю конституційно-правова 

відповідальність не стільки визначає її розвиток, скільки, навпаки, як справедливо 

зазначає В. О.  Лучин, спирається на неї і як правовий інститут функціонує в рамках її 

основних тенденцій
1
. 

В ряді випадків конституційно-правова відповідальність має яскраво виражений 

політико-правовий характер. Він обумовлений сферою суспільних відносин, 

підставами та порядком застосування даного виду юридичної відповідальності, колом 

суб'єктів, а також іншими факторами, що мають безпосередній зв'язок із політикою
2
. 

Але це ще не значить, що конституційно-правова відповідальність є різновидом 

політичної відповідальності, що політична і конституційно-правова відповідальність 

співвідносяться як родове та видове поняття
3
, оскільки підстави конституційно-

правової відповідальності в ряді випадків знаходиться за межами політичної сфери. 

Наприклад, конституційно-правова відповідальність може стати наслідком не лише 

політичних прорахунків та помилок, які мають характер правопорушень, в силу того, 

що передбачені конституційно-правовими нормами, але й правових деліктів у 

«чистому» вигляді або ж аморальної поведінки. 

Співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності 

відображає співвідношення, що існує між правом і політикою. Норми 

конституційного права, серед іншого, регулюють політичні відносини. Порушення 

цих норм тягне конституційно-правову відповідальність. Конституційно-правова 

відповідальність у деяких випадках – це політична відповідальність, але не будь-яка, 

а лише та, що набула конституційних форм
4
. 

Політичні та правові аспекти в структурі конституційно-правової 

відповідальності досить чітко розмежовує С.А. Авакьян: «Відповідальність суб'єкта 

державно-правової відносини – це політична відповідальність, оскільки цей суб‟єкт 

виступає в сфері реалізації політичних інтересів, здійснення політичної влади та її 

функцій. Разом із тим це відповідальність правова, оскільки вона формалізується в 

статтях нормативних актів. Зазначені властивості переплітаються, тому можна 

говорити про політико-правову відповідальність суб'єктів державного права»
5
. 

Видається, що це твердження принципово правильно визначає політико-

правовий характер конституційно-правової відповідальності. Але є один момент, з 

яким ми не можемо погодитися, і який необхідно уточнити: не варто стверджувати, 

                                                 
1
 Лучин В. О. Теоретические проблемы реализации конституционных норм: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д–

ра юрид. наук. – М., 1993. – С. 62. 
2
 На думку В.О. Виноградова, політико–правовий характер конституційно–правової відповідальності 

обумовлений тим, що ця відповідальність торкається суб‟єктів політичної системи, впливає на їхню поведінку й 

повинна забезпечити високу соціальну ефективність функціонування влади / Виноградов В. А. 

Конституционная ответственность: вопросы теории и правового регулирования. – М., 2000. – С..23–25. 
3
  Мельник О. В. Конституційно–правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. – К., 2000. – С. 9. 
4
  Лучин В. О. Теоретические проблемы реализации конституционных норм: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д–

ра юрид. наук. – М., 1993. – С. 62. 
5
 Авакьян С. А. Санкции в советском государственном праве// Советское государство и право. – 1973.  – ғ 11. – 

С. 31. 
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що політико-правовий характер властивий конституційно-правовій відповідальності 

всіх без винятку суб'єктів конституційно-правових відносин. Думаємо, що політична 

ознака притаманна лише конституційно-правовій відповідальності органів публічної 

влади і посадових осіб. 

Річ в тому, що право – це далеко не єдиний елемент держави. Воно визначає 

«…побудову політичного організму, повноваження вищої й нижчої влади, але є 

началом суто формальним, оскільки встановлює лише те, що кожен може або 

повинен робити чи вимагати. Наповнення державно-владних відносин конкретною 

змістовністю залежить від свободи розсуду; тут панує доцільність, а це, як відомо, – 

провідне начало політики»
1
. 

Політико-правовий характер як властивість конституційно-правової 

відповідальності органів публічної влади (посадових осіб) неодноразово 

підкреслювався в літературі. 

Так, наприклад, В. М. Шаповал виділяє політичну відповідальність уряду та 

міністрів перед парламентом і відповідальність у порядку імпічменту або інших 

подібних процедур. Відмінна риса політичної відповідальності – суб'єктивність, 

оскільки необхідність її застосування визначається не критеріями законності, а 

потребами конкретної політики, які знаходять прояв у волевиявленні парламентаріїв
2
. 

М. Амеллер називає три види міністерської відповідальності, причому перші 

два, в його трактуванні, мають «суто» правовий характер. По-перше, це особиста 

фінансова відповідальність, яка припускає обов'язок міністра компенсувати 

платникам податків матеріальний збиток, заподіяний неправомірними діями 

міністерства (цікаво, що, на думку самого М. Амеллера, зазначений вид 

відповідальності має, головним чином, теоретичне значення); по-друге, – кримінальна 

відповідальність, що полягає в обов'язку відповідати за такі діяння як, наприклад, 

державна зрада, привласнення майна, хабарництво, розтрата і так далі. «Нарешті, – 

пише М. Амеллер, – існує політична відповідальність, що має на увазі не кримінальне 

або цивільне правопорушення, які встановлюються шляхом застосування об'єктивних 

критеріїв, а значною мірою суб'єктивні фактори, що підлягають застосуванню 

парламентом»
3
. 

Свого часу О. Д. Градовський також відзначав, що міністри несуть «подвійну» 

відповідальність: по-перше, юридичну – за «закономірність» своїх дій; а по-друге, 

політичну – за «доцільність» ужитих заходів
4
. Цю думку поділяв також В. М. Гессен, 

вважаючи, що «закономірність» (тобто законність) і «доцільність» управління 

забезпечуються, відповідно, політичною та правовою відповідальністю
5
. 

Варто зазначити, що політичні та правові аспекти конституційно-правової 

відповідальності державно-владних суб‟єктів взаємопов‟язані. Так, політична 

ефективність і доцільність, як правило, є правомірними, а їхня протилежність – 

неефективність і недоцільність – протиправними. 

Збіг політичного та правового дозволяє однозначно оцінити перспективи 

конституційно-правової відповідальності. Збіг зі знаком «плюс» знаменує собою 

оптимальний варіант управління, що вже само по собі виключає ретроспективний 

                                                 
1
 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. В 3 ч. – М.: Типо–литография Высочайше утвержден. Т–ва И.Н. 

Кушнерев и К, 1898. – Часть 3: Политика. – С. 17. 
2
 Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: Програма–Л, 1995. – С. 80. 

3
 Амеллер М. Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных 

учреждений 55–ти стран мира: Пер с англ./ Под ред. З. И. Луковникова. – М.: Прогресс, 1967. – С. 443–444. 
4
 Градовский А. Д. Государственное право: Учебник. – СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1882. – С. 291. 

5
 Гессен В. М. Основы конституционного права. – Петроград: Изд–во Юридического книжного склада "Право", 

1918. – С. 408. 
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аспект конституційно-правової відповідальності: «Поки ці дві засади (політична і 

правова – Автори) діють гармонійно, державне життя знаходиться в нормальному 

положенні…»
1
. Збіг зі знаком «мінус», безперечно, свідчить про необхідність 

застосування конституційно-правової відповідальності, гарантує її реалізацію. 

Але окрім негативного чи позитивного взаємного накладення політичних та 

правових аспектів, існують ще суміжні ситуації, які зумовлюють при вирішенні 

питання про конституційно-правову відповідальність найбільші теоретичні та 

практичні труднощі. Вони досить розповсюджені і виникають тоді, коли одні й ті ж 

дії владного суб‟єкта по-різному оцінюються з точки зору права та з точки зору 

політики. Зокрема, ці дії можуть бути формально правомірними, але політично 

невиправданими, неефективними, або, навпаки, нести певну політичну вигоду і 

водночас бути протизаконними. Саме в суміжних ситуаціях найбільш яскраво 

виявляється політико-правова «подвійність» відповідальності, зокрема, таких 

суб‟єктів конституційно-правових відносин, як президент, уряд і міністри. 

Отже, політична ознака притаманна лише конституційно-правовій 

відповідальності органів публічної влади та посадових осіб. Конституційно-правова 

відповідальність інших суб‟єктів є не політико-правовою, а правовою 

відповідальністю в «чистому» вигляді: її підставою є діяння, чітко й однозначно 

визначене в законі як протиправне. Наприклад, конституційно-правова 

відповідальність громадян, застосування до них такої санкції як втрата громадянства 

за чинним законодавством України можлива лише у випадку скоєння ними 

правопорушення (дивиться ст. 19 Закону України «Про громадянство України»
2
). При 

цьому обставини політичного порядку (партійна належність, політична активність, 

політичні погляди та переконання й таке інше) не враховуються. 

Варто зазначити, що конституційно-правова відповідальність громадян СРСР 

мала політико-правовий характер, причому політичний аспект був домінуючим. Так, 

згідно зі статтею 7 Закону про громадянство СРСР 1938 року підставами позбавлення 

громадянства визнавалися дії, що спричиняють шкоду державним та політичним 

інтересам СРСР і радянського народу
3
. Пізніше, в силу статті 18 Закону про 

громадянство СРСР 1978 до таких підстав віднесено дії, що ганьблять високе звання 

громадянина СРСР й зазіхають на престиж й безпеку держави
4
. Як бачимо, радянські 

закони дозволяли досить широко трактувати підстави притягнення громадян до 

конституційно-правової (державно-правової) відповідальності. За таких умов 

позбавлення громадянства було не заходом відповідальності, а, скоріше політичним 

засобом, який дозволяв розправлятися з інакомисленням. 

Цікаве питання про співвідношення політичних і правових аспектів у змісті 

конституційно-правової відповідальності. Спір ведеться щодо того, які складові – 

правові або політичні – є для конституційно-правової відповідальності 

домінуючими
5
. Так, наприклад, була висловлена думка, що юридична 

                                                 
1
 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. В 3 ч. – М.: Типо–литография Высочайше утвержден. Т–ва И.Н. 

Кушнерев и К, 1898. – Часть 3: Политика. – С. 17. 
2
 Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – ғ 

13. – Ст. 65. 
3
 Закон СССР «О гражданстве СССР» от 7.03.1938г.// Ведомости Верховного Совета СССР. – 1938. – ғ 11. – 

Ст. 425. 
4 Закон СССР «О гражданстве СССР» от 1.12.1978.г.// Ведомости Верховного Совета СССР. – 1978. – ғ 49. – 

Ст. 816. 
5
 Ще раз підкреслимо, що політико–правовий характер конституційної відповідальності є невід‟ємною рисою 

конституційної відповідальності носіїв державно–владних повноважень. Політичність конституційної 

відповідальності інших суб‟єктів конституційних правовідносин, зокрема, громадян політичних партій та 

громадських організацій суперечить принципам правової держави, тому неприпустима. 
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відповідальність у співвідношенні з політичною має підпорядкований, другорядний 

характер, оскільки конституційно-правова відповідальність є нічим іншим, як 

формалізацією критеріїв політичної оцінки дій суб'єктів конституційно-правових 

відносин як належних або неналежних
1
. 

Вважаємо, що не варто так категорично стверджувати про перевагу політичних 

аспектів над правовими. Ось що пише з цього приводу В. О. Лучин: «Будучи 

закріпленою в Конституції, відповідальність здобуває самостійність, пріоритет і її вже 

не можна ставити в «залежність», «підпорядкованість» тій відповідальності, що не 

отримала правового оформлення. Більш того, будь-яка політична відповідальність, 

якщо вона співвідноситься за якимось параметрами з Основним Законом, не може 

йому не відповідати, існувати всупереч конституційно-правовій відповідальності»
2
. 

Таким чином, конституційне визнання політичної відповідальності, з одного 

боку, не послаблює, а навпаки, підсилює її регулятивний потенціал; а з іншого – 

правове закріплення політичних критеріїв органічно вписує їх у структуру 

конституційно-правової відповідальності. 

В літературі неодноразово вказували на необхідність проведення розмежування 

між конституційно-правовою та політичною відповідальністю. При цьому 

наголошується, що в ряді випадків конституційно-правова та політична 

відповідальність збігаються. Наприклад, імпічмент президенту – не тільки 

конституційно-правова, але й політична відповідальність – питання в тім, в якому 

аспекті розглядається дана процедура
3
. 

Проте це зовсім не означає, що конституційно-правова й політична 

відповідальність суть те саме. Вони мають безліч точок збігу, але між ними існує 

межа (можливо, не зовсім чітка й досить мінлива), яка дозволяє відокремити 

політико-правову відповідальність – відповідальність конституційно-правову, 

юридичну, від відповідальності політичної, неправової. Вважаємо, що розмежування 

можна провести за таким критерієм: підстави та процедури політичної 

відповідальності не мають конституційно-правового регулювання. 

Розмежування політичних і правових моментів при притягненні державно-

владних суб‟єктів конституційних правовідносин до відповідальності ускладнюється 

тим, що ця відповідальність має високий ступень політизованості: як показує 

практика, питання про відповідальність органа публічної влади (посадової особи) за 

скоєне правопорушення не буде підніматися або, у всякому разі, не буде вирішене 

позитивно до тих пір, поки для цього не складеться сприятлива політична ситуація. 

Слід зазначити, що одна й та ж подія в політичному житті держави може бути 

конституційно-правовою санкцією, політичною мірою або заходом структурно-

організаційного характеру, що також ускладнює розмежування конституційно-

правової і політичної відповідальності. Наприклад, відставка уряду може виступати 

проявом конституційно-правової відповідальності, якщо вона пов'язана з 

парламентською недовірою, котру спричинила неналежна робота міністрів; але уряд 

(окремий міністр) може також скласти з себе повноваження з метою вирішення 

політичної кризи. В останньому випадку відставка уряду – вже не конституційно-

правова санкція, а засіб подолання політичного протистояння. Крім того, усунення 

                                                 
1
 Авакьян С. А. Санкции в советском государственном праве// Советское государство и право. – 1973.  – ғ 11. – 

С. 31. 
2
 Лучин В. О. Теоретические проблемы реализации конституционных норм: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д–

ра юрид. наук. – М., 1993. – С. 62–63. 
3
 Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие. 

– Харьков: Фолио, Райдер, 1998. –  С. 206. 
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міністра з посади може стати результатом кадрової політики, що не має з 

конституційно-правовою, і взагалі з юридичною відповідальністю, нічого спільного. 

Отже, конституційно-правова відповідальність є правовою відповідальністю, має 

юридичну природу. Особливість цієї відповідальності полягає в тому, що критерії 

протиправності, які встановлюються конституційно-правовими нормами, в низці 

випадків спираються на критерії морально-політичного порядку. 

Місце конституційно-правової відповідальності в системі соціальної 

відповідальності схематично можна показати так: 

 

соціальна відповідальність 

 

 

моральна    юридична    політична 

 

 

інші види юридичної відповідальності 

конституційно-правова 

 

 

 

 

 

морально-правова правова політико-правова 

 

Отже, конституційно-правова відповідальність є самостійним видом юридичної 

відповідальності, яка, в свою чергу, входить до системи соціальної відповідальності 

поряд із відповідальністю політичною й моральною. Конституційно-правова 

відповідальність органів публічної влади (посадових осіб) може спиратися на 

морально-політичні критерії, які, формалізуючись на рівні конституційного 

законодавства, стають правовими. Звідси – можливий морально-правовий і політико-

правовий характер конституційно-правової відповідальності.  

Конституційно-правова відповідальність може спиратися й на правові критерії у 

«чистому» вигляді. У цих випадках норми конституційно-правової відповідальності, 

їхнє правове закріплення, майже не відрізняються від формулювань інших видів 

юридичної відповідальності. 
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Віктор Колісник 

 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК  

ПЕРЕДУМОВА ДОТРИМАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ  

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР 

  
Головними ознаками демократичного розвитку будь-якого суспільства і держави 

визнаються передусім: формування представницьких органів публічної влади шляхом 

проведення періодичних вільних виборів на демократичних засадах; визнання та 

забезпечення на практиці широкого спектру демократичних за змістом прав і свобод 

людини; ухвалення будь-яких рішень державними та недержавними інституціями з 

дотриманням встановлених демократичних процедур; функціонування системи 

демократичного контролю (перш за все недержавних інституцій за діяльністю 

держави). На думку А.М. Колодія, «демократія – це не тільки формальна рівність 

правових можливостей, але насамперед їх всебічне забезпечення»
1
.  

Важливого значення та особливої ваги для запровадження принципів демократії, 

забезпечення дотримання демократичних засад у процесі функціонування державного 

механізму та збереження демократичного поступу посттоталітарних держав, що 

перебувають на трансформаційному етапі свого розвитку, набуває конституційно-

правова відповідальність, яка розглядається науковцями і як вид юридичної 

відповідальності, і як інститут публічного права, і як визначальний елемент системи 

правових гарантій конституційного ладу. 

Як вірно зазначає О.В. Батанов, «численні негативні процеси в Україні значною 

мірою пов‟язані з тим, що норми інституту конституційно-правової відповідальності 

не працюють. Досить часто немає й політичної волі, щоб він запрацював, хоча підстав 

для застосування такого виду відповідальності достатньо»
2
. Через низку суб‟єктивних 

та об‟єктивних причин конституційно-правова відповідальність в Україні 

застосовується вкрай рідко та є малоефективною. Перш за все через поширення 

конформізму, низьку правову культуру, відсутність вимогливості до себе та своїх 

колег, а також через небажання ускладнювати свої стосунки з іншими посадовцями 

депутати, які мали б бути найбільш активними політичними гравцями, та чиновники 

різних рангів у багатьох випадках свідомо самоусуваються не лише від ініціювання 

процедури застосування передбачених законодавством санкцій конституційно-

правової відповідальності, але й від порушення питання про таку відповідальність.  

Наочні приклади такого конформістко-поблажливого підходу досить часто 

демонструє сучасна українська політична еліта, у тому числі й парламентська 

опозиція, зокрема, щодо питання про обов‟язок народного депутата голосувати 

особисто на пленарних засіданнях Верховної Ради. Вказаний обов‟язок прямо 

закріплено у ч. 3 ст. 84 Конституції України: «Голосування на засіданнях Верховної 

Ради України здійснюється народним депутатом особисто»
3
. Обов‟язок кожного 

парламентаря голосувати особисто випливає також із вимог ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 16 

Закону України «Про статус народного депутата України»
4
. Більше того, жодне з 

                                                 
1
 Колодій А. М. Розуміння “демократії” та забезпечення прав людини на шляху до європейської інтеграції 

України // Повітряне і космічне право. – 2008. – ғ 4(9). – С. 41. 
2
 Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права. – Х.: 

Одиссей, 2008. – С. 459. 
3
 Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – ғ 30. – Ст. 141. 

4
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положень чинного законодавства не дає права народному депутату здійснювати 

повноваження (чи виконувати обов‟язки) іншого парламентаря навіть за умови 

виключних обставин (хвороба, стихійне лихо, запровадження надзвичайного чи 

воєнного стану, пандемія тощо). Конституційний Суд України у мотивувальній 

частині Рішення від 7 липня 1998 р. визначив свою правову позицію з цього питання 

таким чином: «Аналіз положення частини третьої статті 84 Конституції України дає 

підстави для висновку, що особисте голосування народного депутата на засіданнях 

Верховної Ради України означає його безпосереднє волевиявлення незалежно від 

способу голосування. В Конституції України відсутні положення, які надавали б право 

народному депутату України голосувати за іншого народного депутата на засіданнях 

Верховної Ради України. Таке право суперечило б природі представницького мандата 

народного депутата України, закріпленого в Конституції України»
1
. У резолютивній 

частині вказаного Рішення Конституційний Суд України однозначно і категорично 

визначив, що «закони, постанови, інші акти, а також рішення Верховної Ради України 

щодо прийняття (відхилення) постатейно законопроектів, поправок до них 

приймаються лише на пленарному засіданні Верховної Ради України за умови 

особистої участі народних депутатів України в голосуванні»
2
, а також наголосив, що 

«народний депутат України не має права голосувати за інших народних депутатів 

України на засіданнях Верховної Ради України»
3
. 

Тому навіть за умови наявності юридично оформленого та завіреного належним 

чином доручення на виконання певних дій (у тому числі й щодо голосування) одним 

народним депутатом за іншого вказані дії мають визнаватися неконституційними та 

незаконними, а таке доручення нікчемним. Оцінка факту передачі картки для 

голосування одним депутатом іншому однозначно має бути негативною, а таку 

передачу слід визнати неприйнятною. Проте парламентська опозиція навіть не 

намагається переводити питання про порушення порядку голосування (зокрема, 

голосування картками відсутніх депутатів) у площину конституційно-правової 

відповідальності, оскільки її представники також зазвичай користуються цим засобом, 

не вбачаючи у такій поведінці нічого незвичайного і протиправного.  

Небезпека поширення такого підходу полягає у тому, що голосування одних 

депутатів за інших, по-перше, порушує головний принцип демократії – ухвалення 

рішення більшістю (оскільки стає можливим нав‟язування меншою за кількістю 

частиною депутатів своєї волі більшості не лише складу парламенту, але й усьому 

суспільству). Це є прямим порушенням демократичних засад ухвалення рішень й 

зокрема ст. 91 Конституції України, згідно з якою «Верховна Рада України приймає 

закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу»
4
.  

По-друге, це призводить до втрати довіри до парламенту як демократичної 

інституції та потенційного взірця дотримання принципів демократії та демократичних 

                                                 
1
 Рішення Конституційного Суду України ғ 11-рп/98 від 7 липня 1998 року (справа щодо порядку голосування 
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Висновки. 1997-2001: У 2 кн. / відповід. ред. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 

1. – С. 259. 
2
Рішення Конституційного Суду України ғ 11-рп/98 від 7 липня 1998 року (справа щодо порядку голосування 

та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Конституційний Суд України. Рішення. 

Висновки. 1997-2001: У 2 кн. / відповід. ред. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 
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3
 Рішення Конституційного Суду України ғ 11-рп/98 від 7 липня 1998 року (справа щодо порядку голосування 

та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Конституційний Суд України. Рішення. 
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процедур, що тягне за собою зневіру у можливостях демократії взагалі й 

парламентської та парламентсько-президентської форми правління зокрема. Фактично 

відбувається постійна, систематична, зухвала, кричуща дискредитація ідеї 

демократизації політичної системи та усіх сфер життєдіяльності суспільства.  

По-третє, це унеможливлює викорінення численних порушень конституційних 

норм, оскільки парламентарі просто звикають порушувати Основний Закон та ще й 

наочно демонструють приклади таких порушень, інколи навіть хизуються вмінням 

проголосувати кількома картками відсутніх народних депутатів. А оскільки на 

практиці жодних негативних наслідків порушення вказаних норм за собою не тягне 

(що прямо суперечить правовій аксіомі про те, що жодне правопорушення не повинно 

залишатися безкарним), то й суспільство, й посадові особи щоденно переконуються у 

поступовій втраті конституційними приписами такої ознаки як обов‟язковість 

дотримання та виконання. І це переконання постійно посилюється, що призводить до 

нівелювання інституту конституційно-правової відповідальності, адже розробка її 

теоретичних засад науковцями та визнання її існування Конституційним Судом 

України все ще не призвели до постійного та системного використання потенційних 

можливостей інституту конституційно-правової відповідальності, до підвищення 

ефективності застосування конституційно-правових санкцій та зростання їх реального 

впливу на політико-правову практику та забезпечення дотримання демократичних 

процедур. На нашу думку, фіксація технічними засобами голосування одних депутатів 

картками інших має стати підставою для регулярного внесення конституційних 

подань до Конституційного Суду України щодо визнання законів неконституційними 

через порушення конституційної процедури їх ухвалення. 

По-четверте, недооцінка ролі конституційно-правової відповідальності 

одночасно призводить до знецінення тих демократичних здобутків сьогодення, що 

закріплені в Конституції України, зокрема, вільних і демократичних виборів. У 

громадській свідомості поступово поширюється думка щодо безперспективності, 

недоцільності та необов‟язковості участі у виборах. Але ж суспільство, що втрачає 

віру в демократичні цінності та можливості демократії, дуже легко може втратити й 

саму демократію. Характерно, що знехтувавши порушення демократичних процедур 

під час парламентських виборів (у тому числі й у процесі формування виборчих 

списків, зокрема шляхом купівлі в них місць), суспільство стикається в подальшому з 

відсутністю відповідальності в парламенті. 

По-п‟яте, легітимність парламентських рішень (законів, постанов, інших актів), 

ухвалених з порушенням встановленого порядку голосування завжди буде 

знижуватись, а конституційність та законність – залишатимуться сумнівними, що 

безумовно перешкоджатиме їх реалізації, а незабаром і взагалі може перетворитися на 

нездоланну перешкоду на шляху до їх втілення в життя.  

Поставившись поблажливо до порушень виборчого законодавства, порядку 

голосування у парламенті, ведення пленарних засідань (блокування трибуни у 

сесійній залі, руйнування окремих пристроїв та обладнання електронної системи 

голосування, недопущення головуючого до робочого місця, знеструмлення приміщень 

парламенту тощо), формування коаліції депутатських фракцій, створення уряду та до 

інших порушень демократичних процедур українське суспільство унеможливлює 

повернення довіри пересічних громадян до демократичних цінностей та інститутів 

демократії, ризикує втратити залишки довіри з боку світового співтовариства та 

потурає фактичному поширенню псевдодемократії (коли за демократичними гаслами 

ховаються популізм, демагогія, політична доцільність, політична корупція, псевдо 

політична активність, імітація політичної конкуренції, удавані політичні партії, 
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створення преференцій та пільгових умов для окремих фінансово-промислових груп 

тощо). 

Зрозуміло, що одними лише санкціями конституційно-правової відповідальності 

забезпечити створення насправді демократичної і разом з тим ефективної системи 

здійснення державної влади навряд чи вдасться. Для цього потрібно здійснити низку 

реформ, спрямованих на оптимізацію політичної системи, стимулювання розвитку 

громадянського суспільства й передусім громадського контролю за функціонування 

державних інституцій, формування взаємоузгодженого механізму «стримувань і 

противаг», трансформацію судової системи тощо, а також проводити кропітку 

щоденну рутинну організаційно-управлінську діяльність. Разом з тим без 

запровадження практичної реалізації принципу невідворотності конституційно-

правової відповідальності усі ті зміни та реформи не призведуть до бажаних 

результатів. Причому навіть якщо порушення провадження у зв‟язку з вчиненням 

конституційно-правового делікту й не призведе у підсумку до застосування 

відповідної конституційно-правової санкції, один лише факт порушення такого 

провадження, утворення тимчасової слідчої комісії, проведення процедури 

парламентського розслідування, всебічне гласне обговорення конституційно-

правового конфлікту та результатів роботи парламентської комісії можуть мати 

значний громадський та політичний резонанс, що у багатьох випадках матиме 

попереджувальний ефект. Саме тому існує потреба у створенні такої системи 

взаємовідносин між владними інституціями, коли б і влада, і опозиція були 

зацікавлені у тому, щоб жодне порушення конституційно-правових норм не 

залишилося без дієвого реагування. Причому незалежно від того, хто саме допускає 

порушення конституційно-правових норм: опозиція чи політичні сили, що 

перебувають при владі.  

Подарувавши провладним політичним силам окремі, на перший погляд начебто 

незначні, порушення, допущені в процесі «корегування» сутності окремих 

конституційних приписів за допомогою зміни регламентних норм (під час 

формування коаліції та уряду) на шляху до поновлення керованості в державі та 

встановлення жорсткої владної вертикалі, опозиція та й усе суспільство ризикують 

відкрити нові «шлюзи» для порушень Основного Закону та зовсім втратити власну 

контрольну функцію, а отже й саму здатність контролювати владу і впливати на неї. 
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Василь Костицький  

 

ДЕСЯТЬ ТЕЗ ПРО ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Враховуючи сучасні особливості взаємодії суспільства та природи, потрібно 

розглядати політику у сфері охорони довкілля не тільки в Арістотелівському 

трактуванні (як вчення про державу і владу), а і як практичне управління життям 

суспільства (функціональний Платонівський підхід) та систему програмних 

установок, принципів і норм регулювання життя суспільства і суспільних відносин. 

Екологічна політика, таким чином, стає сукупністю засобів впливу держави та інших 

політичних інститутів на систему «суспільство – природа» з метою своєчасного 

вирішення протиріч, що виникають у ній, забезпечення сприятливого для життя 

людини і суспільства навколишнього природного середовища та екологічної безпеки 

для нинішнього і майбутніх поколінь, сферою реалізації екологічної функції держави.  

Основою реалізації цієї функції є економіко-правовий механізм охорони 

навколишнього природного середовища, спрямований на реалізацію таких 

стратегічних цілей: створення системи екологічного права; формування ефективної 

системи управління екологічним розвитком; побудова соціально та екологічно 

орієнтованої економіки; формування екологічної свідомості людей, що, на нашу 

думку, забезпечує перехід суспільства на шлях сталого розвитку
1
. Вирішення 

екологічних проблем неможливе без синхронізації економічних інтересів людей з 

екологічними імперативами, а також без формування еколого-правової культури осіб, 

зайнятих в управлінні та виробництві
2
. Тому гостро постає проблема узгодження 

капіталомістких та невигідних товаровиробнику вимог екологічної безпеки та 

охорони довкілля з об‟єктивними економічними закономірностями, які вимагають 

вкладати кошти лише в те, що дає прибуток.  

Останнє десятиліття показало, що відкидати адміністративні можливості у цій 

сфері передчасно. Без ефективного управління, адміністративного контролю і впливу 

неефективно працюють і економічні важелі забезпечення екологічних вимог у 

господарській діяльності. Тому в основу здійснення екологічної стратегії в сучасних 

умовах слід покласти ефективний економіко-правовий механізм охорони довкілля, 

побудований на взаємодії адміністративних та економічних засобів вирішення 

екологічних проблем і забезпечення сталого розвитку
3
. Завдання правового 

регулювання у цьому контексті полягає в тому, щоб допомогти розв‟язати конфлікт 

економічних та екологічних інтересів, зробивши екологічно некоректну діяльність 

невигідною економічно, а дотримання екологічних вимог у господарській діяльності 

економічно вигідним. 

Разом з тим, сьогодні необхідно активізувати використання традиційних методів 

реалізації екологічної функції держави. Мова йде про забуту «третю опору» для 

системи охорони довкілля, якою є інститут юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення. Цьому притаманні ті ж проблеми, що й для юридичної 
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відповідальності взагалі. Так, постійно порушується принцип невідворотності 

юридичної відповідальності, що підриває засади права як суспільного феномену. 

Не заглиблюючись у теоретичну дискусію з приводу суті юридичної 

відповідальності, яка знайшла своє відображення у працях В.І. Андрейцева, С.М. 

Кравченко, В.Л. Мунтяна, Б.Г. Розовського, Н.І. Тітової, Ю.С. Шемшученка
1
, 

сформулюємо 10 тез, які ілюструють сучасні теоретико-правові проблеми 

функціонування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення як 

інституту екологічного права та однієї із трьох «опор» (поряд з економіко-правовим 

механізмом та адміністративним регулюванням) реалізації екологічної функції 

держави.  

1. Зазначимо, що юридична відповідальність за екологічні правопорушення – це 

застосування передбачених законом засобів впливу до порушників законодавства про 

охорону довкілля. Інститут юридичної відповідальності займає особливе місце в 

системі економіко-правового механізму охорони довкілля, оскільки взаємопов‟язаний 

з усіма його підсистемами
2
.  

Аналіз інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення дає 

підстави зробити висновок про, щонайменше, три важливі проблеми, які стоять на 

заваді його ефективного використання: еколого-правовий нігілізм, небажання окремих 

посадових осіб застосовувати санкції до порушників, а також слабкість та 

неефективність цих санкцій. Маються на увазі законодавчі протиріччя, 

неузгодженості у визначенні певних діянь як правопорушення у Законі «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Кодексі про адміністративні 

правопорушення, Кримінальному кодексі України, Законі «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та між Земельним, Лісовим, Водним 

кодексом, Кодексом про надра, іншими законами. І нарешті, суперечності між 

Кодексом про адміністративні правопорушення і Кримінальним кодексом України та 

галузевими законодавчими актами, природоресурсовим законодавством у цілому. 

На нашу думку, інститут юридичної відповідальності слід надалі 

вдосконалювати шляхом посилення санкцій майнового характеру, оскільки 

кримінально-правове переслідування не забезпечує підвищення ефективності 

юридичної відповідальності у демократичному суспільстві
3
. 

2. Інститут юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, з одного 

боку, є складовою системи екологічного права, а з другого – поєднує її з 

інституційною та функціональною підставами економіко-правового механізму 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки, оскільки застосування заходів адміністративного впливу, відшкодування 

заподіяної шкоди (забруднювач платить), притягнення до кримінальної 

відповідальності за екологічні злочини є однією зі складових повноважень ряду 

органів управління, формою реалізації їх компетенції у цій сфері. 

До екологічних правопорушень належать порушення в галузі 

природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього 

природного середовища. В науковій літературі наразіфактично сформоване усталене 

розуміння поняття «екологічне правопорушення». Так, відомі українські вчені 
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Гетьман А.П. і Шульга М.В визнають екологічним правопорушенням «винну, 

протиправну дію (бездіяльність), що порушує встановлений державою правопорядок, 

права і обов‟язки громадян і організацій у сфері раціонального використання 

природних ресурсів, їх відтворення і охорони навколишнього природного середовища, 

за вчинення якої законом передбачена юридична відповідальність».
1
 Російський 

юрист-еколог Бринчук М.М. визначає екологічне правопорушення як «протиправне, 

як правило, винне діяння (дію чи бездіяльність), яке вчиняється праводієздатним 

суб‟єктом, що завдає екологічної шкоди чи створює реальну загрозу завдання такої 

шкоди, або порушує інші правила і законні інтереси суб‟єктів екологічного права».
2
 

Чинним законодавством, зокрема Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», екологічне правопорушення поряд з екологічним злочином 

виділено як окреме самостійне правопорушення. Виділення екологічного 

правопорушення в окремий вид правопорушення дозволяє представити його у єдності 

трьох ознак – екологічної спрямованості, екологічної небезпеки та екологічної 

протиправності
3
. 

Структура екологічного правопорушення включає об‟єкт, суб‟єкт, об‟єктивну та 

суб‟єктивну сторону. Об‟єктом екологічного правопорушення є суспільні відносини, 

на які таке правопорушення посягає і своїм наслідком має завдання шкоди. Можна 

говорити про об‟єкт екологічного правопорушення у «вузькому» екологічному 

розумінні як екологічні правовідносини, на які посягає правопорушення, або у 

«широкому» розумінні як суспільні відносини у цілому, враховуючи . що предметом 

правового регулювання екологічного права є відносини у галузі охорони довкілля, 

забезпечення екологічної безпеки, раціонального природокористування та охорона 

життя і здоров‟я людей. 

Складовими елементами об‟єктивної сторони екологічного правопорушення 

прийнято вважати протиправність поведінки (погіршення або невиконання вимог 

екологічного законодавства); заподіяння або наявність реальної загрози завдання 

екологічної шкоди чи порушення законних прав суб‟єктів екологічного права; 

причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою особи і заподіяною 

шкодою. 

Суб‟єктами екологічного правопорушення є юридичні та фізичні особи. Як 

правило, склад суб‟єктів екологічного правопорушення структурується в залежності 

від виду екологічного правопорушення та відповідно виду юридичної 

відповідальності, що застосовується щодо кокетного виду правопорушення – 

дисциплінарної, кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової. 

Суб‟єктивна сторона екологічного правопорушення характеризується виною, під 

якою, як зазначає М.М. Бринчук, потрібно розуміти «психічне відношення 

правопорушника до своєї протиправної поведінки, яка може проявлятися в дії чи 

бездіяльності»
4
. Вина, у свою чергу, може бути у формі умислу (прямого чи 

опосередкованого) чи необережності (самонадійності чи недбалості).  

Зазначені вище елементи (суб‟єкт, об‟єкт, суб‟єктивна сторона, об‟єктивна 

сторона правопорушення, мотиви і цілі його вчинення) разом утворюють склад 

                                                 
1
 Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України: Підручник. – Харків.: Право, 2005. – режим доступу до 

інформації: http://ebk.net.ua 
2
 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2004. – С. 354.  

3
 Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України: Підручник. – Харків.: Право, 2005. – режим доступу до 

інформації: http://ebk.net.ua 
4
 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2004. – С. 355.  
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екологічного правопорушення, наявність якого дає підстави для притягнення винних у 

скоєнні цього правопорушення до юридичної відповідальності. 

Вчинення екологічного правопорушення є фактично єдиною підставою для 

юридичної відповідальності. Але неодмінною умовою для цього повинна бути також 

наявність у законі прямої вказівки про застосування відповідних заходів впливу до 

правопорушника, тобто правовою підставою відповідальності є правові норми, які 

закріплюють у галузі екології санкції за недотримання або порушення цих обов‟язків. 

3. В основу класифікації юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства покладено характер санкції, яка застосовується за вчинення 

правопорушення. Відповідно до цього критерію, відповідальність поділяють на 

кримінальну, дисциплінарну, цивільно-правову та адміністративну.  

Сьогодні вчені також виокремлюють такі види відповідальності за екологічні 

правопорушення, як конституційна
1
 та еколого-правова. Якщо конституційна 

відповідальність полягає у застосуванні норм Конституції України до державних 

органів та поєднується з політичною відповідальністю суб‟єктів політичного процесу, 

то еколого-правова відповідальність зводиться до застосування санкцій, пов‟язаних з 

обмеження природокористування.  

Формування інституту конституційної відповідальності за екологічні 

правопорушення відбувається в умовах теоретичних дискусій навколо інституту 

конституційної відповідальності загалом. В сучасних дослідженнях конституційну 

відповідальність розглядають з точки зору правової охорони Конституції України, або 

ж як відповідальність влади за стан законності у правотворчій і правозастосовчій 

діяльності державного апарату та його представників; як охоронне правовідношення, 

що має відображення у застосуванні певних встановлених державою санкцій; як 

відповідальність органів державної влади, в тому числі органів виконавчої влади, а 

також органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб за 

порушення Конституції України і законів України, які регулюють конституційно-

правові відносини.
2
  

Суб‟єктами конституційної відповідальності можуть бути держава в цілому, 

державні органи, посадові чи службові особи, але не всі, а тільки призначені на 

посади відповідно до Конституції України, у тому числі і посадові та службові особи, 

про яких у Конституції України не згадується, але ці особи були призначені за 

результатами виборів та домовленостями між політичними партіями в особі фракцій 

та депутатських груп. Останнє твердження, на нашу думку, є підставою для 

обґрунтування розмежування конституційної (у чистому вигляді) та інших видів 

юридичної відповідальності, у зв‟язку із чим можна підтримати позицію 

Л. Бориславського, який пропонує конституційну відповідальність розглядати як 

«самостійний вид юридичної відповідальності, коли настання несприятливих 

наслідків для суб‟єктів конституційної відповідальності, спрямоване перш за все на 

захист Конституції України і законів України, які регулюють конституційно-правові 

відносини».
3
 З такого визначення напрошується логічний висновок, згідно з яким 

підставою конституційної відповідальності є вчинення конституційного 

правопорушення. Таким, у свою чергу, може вважатися пряме порушення 

конституційно-правової заборони, або ж невиконання функцій, завдань, обов‟язків, 

                                                 
1
 Бориславський Л. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. – режим 

доступу до інформації: http://www.lawyer.org.ua 
2
 Там само.  

3
 Бориславський Л. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. – режим 

доступу до інформації: http://www.lawyer.org.ua 
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покладених конституційно-правовою нормою на суб‟єктів конституційно-правових 

відносин.  

І ще одне зауваження. Захист порушених екологічних прав може відбуватися у 

порядку адміністративного або конституційного судочинства – залежно від юридичної 

сили нормативно-правового акту, який порушує екологічні права та свободи людини. 

В інших випадках справа про екологічне правопорушення може розглядатися у 

порядку цивільного чи кримінального судочинства або дисциплінарного провадження. 

З цього випливає, що за такі порушення будуть застосовуватися дисциплінарні, 

майнові, адміністративні або кримінально-правові санкції. Тому постає логічне 

запитання: «Чи передбачає конституційна відповідальність конституційно-правові 

санкції і які суб‟єкти уповноважені їх застосувати?».  

З огляду на характер екологічного правопорушення, вчиненого тим чи іншим 

суб‟єктом конституційно-правових відносин, до нього можуть бути застосовані різні 

види конституційної відповідальності – від відставки конкретної посадової особи (у 

разі вчинення правопорушення конкретною посадовою особою або ж конкретним 

органом влади чи управління) до політичної відповідальності (наприклад, 

законодавця у разі його дій або бездіяльності, наслідком яких може бути порушення 

конституційних прав громадян на безпеку довкілля тощо). Такі санкції можуть бути 

застосовані і у позасудовому порядку. Відставка посадової особи може бути як 

результатом звільнення, так і шляхом подання заяви про відставку на вимогу партії, 

фракції у Верховній Раді України, комітету Верховної Ради України. Конституційна 

відповідальність може також полягати у прийнятті Парламентом резолюції недовіри 

Уряду або прийнятті рішення про розпуск Парламенту і дострокові вибори. 

Конституційна відповідальність за екологічні правопорушення може застосовуватися 

незалежно від інших видів юридичної відповідальності.  

4. У сучасних конституціях охорона довкілля розглядається як взаємний 

обов‟язок особи і держави. Праву на екологічно чисте довкілля відповідає 

конституційне закріплення відповідних обов‟язків громадян. Конституція Естонії від 

28 червня 1992 р. передбачає обов‟язок громадян компенсувати шкоду, завдану 

навколишньому середовищу, і встановлює обов‟язок кожного дбайливо ставитися до 

життєвого і природного середовища (ст. 53). Закріпивши у преамбулі Конституції 

наміри спільно захищати і розвивати успадковане природне багатство громадян 

Чеської Республіки, в Богемії, Моравії та Сілезії, які не є суб‟єктами унітарної 

держави, а етнічними територіями, автори Конституції таким чином розділили 

обов‟язок здійснення екологічної функції між державою і громадянським 

суспільством. 

Аналогічні положення закріплені прямо або опосередковано конституціями 

Австрії, Македонії, Молдови, Португалії, Словенії, Угорщини, України. Обов‟язок 

кожного охороняти природне середовище проголошують конституції Республіки 

Білорусь, Македонії, Молдови, Російської Федерації, Словенії, Узбекистану. 

Конституція Республіки Польща обов‟язок охороняти природне середовище покладає 

тільки на громадян (ст. 72). 

Тому можемо говорити про моральну відповідальність особи і соціуму, 

юридичну відповідальність особи та інститутів громадянського суспільства у системі 

охорони довкілля. Суб‟єктами моральної відповідальності у системі охорони довкілля 

є громадські організації, політичні партії, професійні об‟єднання, інтелектуальна 

духовна та політична еліта. Підстави моральної відповідальності – еколого-правовий 

нігілізм, відхід від екологічно-значимої діяльності представників руху «зелених», які 



 

 325 

вийшли на арену суспільно-політичного життя завдяки участі в громадському 

екологічному русі та інш. 

5. Екологічні злочини – передбачені кримінальним законом суспільно-небезпечні 

діяння, які посягають на право громадян і суспільства на екологічну безпеку, на 

безпечне для життя і здоров‟я навколишнє середовище, встановлений порядок 

використання природних ресурсів. 

Екологічна безпека – це стан захищеності довкілля від порушення екологічної 

рівноваги внаслідок використання природних ресурсів або забруднення 

навколишнього середовища, що передбачає попередження (недопущення) виснаження 

і знищення природних ресурсів, захворювання та смертності людей. Під довкіллям, в 

тому числі і у кримінально-правовому контексті, слід розуміти середовище, яке оточує 

людину, є доступним і придатним для перебування людини. Поняття довкілля 

закріплене у Конституції України. Синонімом цього терміна може бути поняття 

«навколишнє природне середовище».  

Об‟єктом екологічних злочинів є екологічна безпека, життя і здоров‟я людей, 

право людини на безпечне для життя і здоров‟я довкілля, закріплене у статті 50 

Конституції України. Об‟єктом злочинного порушення правил екологічної безпеки є 

суспільні відносини в галузі захисту життя і здоров‟я людей та забезпечення стану 

довкілля, придатного і безпечного для життя і здоров‟я, збереження екологічної 

рівноваги шляхом нормування і лімітування використання природних ресурсів і 

негативних впливів на навколишнє природне середовище
1
. 

Предметом злочинів проти довкілля і порушення правил екологічної безпеки, 

зокрема, є об‟єкти природи як незайманої, так і рукотворної (земельні, водні, лісові 

ресурси, тваринний і рослинний світ, надра, об‟єкти природно-заповідного фонду, 

атмосферне повітря), а також оточуюче людину середовище (урбанізовані території, 

агломерації), продукти харчування і тваринні корми. 

Об‟єктивна сторона екологічних злочинів у цілому і злочинного порушення 

правил екологічної безпеки, зокрема, охоплює суспільно небезпечні діяння (дії чи 

бездіяльність), які призводять до порушення екологічного балансу у довкіллі, 

порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, нормативи 

екологічної безпеки. Об‟єктивна сторона злочинного порушення правил екологічної 

безпеки включає вчинення діянь (дій чи бездіяльності), які полягають у порушенні 

порядку проведення екологічної експертизи, завідомо неправдивих висновках 

останньої або ігноруванні цих висновків працівниками відповідних підприємств, 

установ і організацій та посадових осіб, а також у порушенні порядку визначення 

екологічних нормативів (обсягів і лімітів) використання природних ресурсів і 

забруднення довкілля посадовими особами, на які покладено ці обов‟язки. Об‟єктивна 

сторона порушення правил екологічної безпеки охоплює також порушення порядку 

видачі дозволів на використання природних ресурсів та на забруднення довкілля або 

порушення встановлених екологічних нормативів, у тому числі і наведених у 

дозволах, з боку фізичних або юридичних осіб. 

Суб‟єктом злочинів проти довкілля є, здебільшого, посадові особи, а також 

працівники підприємств, установ і організацій, на яких покладені певні обов‟язки 

(проведення екологічної експертизи, виконання (врахування в роботі) висновків 

екологічної експертизи, визначення екологічних нормативів чи видача дозволів на 

використання природних ресурсів та на забруднення довкілля, контроль за 

                                                 
1
 Коментар до ст.236 у Науково-практичному коментарі до Кримінального кодексу України. – Т.2. – К.: 

«Форум», 2001. – 944 с.  
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дотриманням встановлених екологічних нормативів, у тому числі визначених у 

дозволах на використання природних ресурсів та забруднення довкілля).  

Суб‟єктивна сторона злочинів проти довкілля може характеризуватися або 

умисною, або необережною виною. Мотивами екологічних злочинів можуть бути 

корислива заінтересованість в економії коштів, потрібних на проведення екологічної 

експертизи та виконання її висновків, або економія затрат, необхідних на врахування 

екологічних вимог під час проектування, розміщення будівництва, реконструкції, 

введенні в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних 

засобів та інших об‟єктів або бажання прискорити вирішення згаданих проблем за 

рахунок скорочення строків на екологічні витрати і тому подібне. Мотиви і мета 

деяких злочинів не мають значення для кваліфікації злочинних діянь (наприклад, 

знищення чи пошкодження лісових масивів і зелених насаджень). 

Більшість складів злочинів проти довкілля передбачає тяжкі наслідки, як, 

наприклад, загибель людей або створення небезпеки для їхнього життя і здоров‟я та 

захворювання, тривалий простій підприємств, масова загибель об‟єктів тваринного 

світу, знищення і пошкодження рослинного світу, виснаження природних ресурсів, 

екологічне забруднення значних територій. 

Притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від 

відшкодування заподіяної шкоди. Поряд із запровадженням плати за забруднення 

довкілля в межах, встановлених дозволами, екологічними нормативами, 

відшкодування шкоди також є своєрідним засобом реалізації міжнародно-правового 

принципу – «забруднювач платить», який закріплений у статті 66 Конституції 

України. 

У випадках, коли встановлені екологічні правопорушення мають ознаки злочину, 

органи (посадові особи), що здійснюють контроль і нагляд у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, мають направляти відповідні матеріали у 

правоохоронні органи для вирішення питання про притягнення винних осіб до 

кримінальної відповідальності.  

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону 

довкілля обумовлена особливостями об‟єкта правопорушення і має на меті 

відновлення довкілля або компенсацію заподіяної екологічними правопорушеннями 

шкоди. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення передбачена 

Цивільним кодексом України, положення якого застосовуються до врегулювання 

відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони 

довкілля, а також іншими актами законодавства. 

Цивільно-правова відповідальність виражається найчастіше у двох формах: 

відшкодування збитків і стягнення неустойки. Відшкодування збитків у натурі в 

еколого-правовій практиці має обмежене застосування. Різновидом майнової 

відповідальності в галузі охорони довкілля є так звана таксова відповідальність за 

екологічні правопорушення. Зазначимо, що такси, встановлені за самовільне 

використання об‟єктів рослинного або тваринного світу, є умовними, потребують 

перегляду з урахуванням сучасної екологічної ситуації і не покривають шкоди, 

завданої у зв‟язку з порушеннями екологічного законодавства. Екологічні збитки 

відшкодовуються незалежно від застосування інших видів юридичної 

відповідальності. 

Під екологічною шкодою розуміють будь-яке погіршення стану навколишнього 

середовища внаслідок порушення правових екологічних вимог. Цивільно-правова 

відповідальність за порушення екологічного законодавства передбачає відшкодування 

матеріальної шкоди, заподіяної природному середовищу, здоров‟ю і майну громадян, 



 

 327 

майну юридичних осіб. Відшкодування екологічної шкоди здійснюється у 

добровільному або в судовому порядку. Компенсація шкоди може бути здійснена в 

натурі – шляхом усунення порушником наслідків власних протиправних дій власним 

коштом, або ж в грошовому виразі – шляхом відшкодування заподіяних збитків, 

розрахованих за спеціальною методикою. 

Розрахунок завданих екологічним правопорушенням збитків ґрунтується, як 

правило, на оцінці неодержаних доходів, затрат на відновлення, покращення 

природного середовища. Екологічним законодавством передбачені способи 

обчислення шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями: нормативно-

розрахунковий (за відповідними методиками розрахунку розміру шкоди), затратний 

(за фактичними затратами на відновлення порушеного стану довкілля і здоров‟я 

людей), таксовий (за наперед встановленими таксами – своєрідною розрахунковою 

одиницею, тарифом, що має умовний характер і містить в своєму розмірі наперед 

визначену оцінку збитків, витрат держави, що виникнуть у зв‟язку зі знищенням 

окремих природних компонентів)
1
. 

Особливості застосування цивільної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», статтею 69 якого передбачається, що шкода, заподіяна внаслідок 

порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 

підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження 

розміру стягнення та незалежно від збору за забруднення навколишнього природного 

середовища та погіршення якості природних ресурсів. Особи, яким завдано такої 

шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для 

відновлення здоров‟я, якості навколишнього природного середовища, відтворення 

природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим 

призначенням. Особи, які володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, 

зобов‟язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо 

не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних 

дій потерпілих.  

У випадку заподіяння екологічними правопорушеннями шкоди здоров‟ю 

громадян її відшкодування здійснюється шляхом надання таким особам пільг і 

компенсацій, оформлення лікарняних, вжиття заходів соціально-економічного захисту. 

Законодавство також передбачає страхування ризику заподіяння шкоди здоров‟ю чи 

майну громадян у результаті забруднення навколишнього природного середовища 

тощо.  

7. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення є окремим 

видом юридичної відповідальності. Дисциплінарні стягнення застосовуються до осіб 

за порушення їхніх обов‟язків, визначених у законах, нормативних актах, посадових 

інструкціях, якщо їхні діяння не містять складу адміністративного проступку або 

злочину.  

Відмінністю даного виду відповідальності є те, що її підстави, коло суб‟єктів, 

види та перелік стягнень визначаються численними актами законодавства, проте 

останнім, на відміну від кримінального чи адміністративного законодавства, не 

встановлюється конкретний перелік дисциплінарних проступків у галузі охорони 

навколишнього середовища, за які настає відповідальність. Крім того, особливістю 

дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення є можливість її 

застосування на підставі одного лише факту вчинення правопорушення незалежно від 

                                                 
1
 Кравченко С.Н. Материальная ответственность в системе охраны природы. – К., 1981. – С. 45.  
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настання екологічних наслідків. Межі застосування дисциплінарної відповідальності 

за екологічні правопорушення обмежуються сферою взаємовідносин між 

роботодавцем та працівником Суб‟єктами дисциплінарної відповідальності є посадові 

особи і працівники підприємства, організації, установи. 

Об‟єктом дисциплінарних проступків, як зазначають О. Дубовик, Л. Кремер, Г. 

Любе-Вольфф, є «порядок діяльності, обов‟язковий для дотримання вказаними у 

відповідному нормативному, правозастосовчому чи іншому правовому акті особами 

(керівниками чи працівниками), спеціальні і загальні вимоги щодо безпеки діяльності, 

визначені законним шляхом плани, програми чи інші комплексні або окремі заходи, 

реалізація і контроль за якими включені в службові функції».
1
 Дисциплінарна 

відповідальність за екологічні правопорушення регламентується Законом України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» та Кодексом законів про 

працю України. До правопорушників можуть бути застосовані такі види 

дисциплінарних стягнень, як догана і звільнення. Крім того, можуть застосовуватися 

інші види стягнень, визначені дисциплінарними статутами, положеннями, статутами 

та іншими правовими актами, зокрема, зауваження чи депреміювання. 

8. Адміністративна відповідальність – один із найбільш поширених видів 

юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, який передбачає 

застосування уповноваженими органами відповідних санкцій за вчинення 

адміністративних проступків. Під адміністративною відповідальністю за екологічні 

правопорушення розуміють різновид суспільних відносин, змістом яких є 

застосування заходів адміністративного впливу (стягнення) за винні та протиправні 

діяння, що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки та 

екологічні права громадян.
2
  

Відповідно до чинного законодавства, за вчинення екологічного правопорушення 

застосовується одне з таких стягнень: штраф, попередження, конфіскація предметів, 

які були знаряддям правопорушення, позбавлення права займатися діяльністю, 

пов‟язаною з деякими видами експлуатації природних ресурсів і охорони природи
3
.  

Основним критерієм віднесення адміністративних проступків до екологічних є 

визначення їхнього об‟єкту. Родовий об‟єкт цих правопорушень досить складний і 

неоднозначний та включає насамперед відносини у галузі охорони довкілля, 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, 

а також охорони життя і здоров‟я людей. Поряд з родовим і видовим об‟єктами 

окремих адміністративних проступків виокремлюють також безпосередній об‟єкт 

правопорушення.  

З об‟єктивної сторони адміністративні правопорушення в галузі повітряного 

транспорту характеризуються здебільшого активними протиправними діями, що 

виражаються в порушенні встановлених норм і правил у галузі охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки і 

раціонального природокористування. Час, місце та спосіб вчинення правопорушення, 

настання шкідливих наслідків як додаткові ознаки об‟єктивної сторони, мають суттєве 

значення лише в залежності від характеру і виду конкретного посягання.  

                                                 
1
 Дубовик О.Л., Кремер Л., Любе-Вольфф Г. Экологическое право. Учебник / Отв. ред. О.Л.Дубовик. – М.: Изд-

во Эксмо, 2005. – С. 55-60. 
2
 Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 

С. 196. 
3
 Шемшученко Ю.С. Административная ответственность в области охраны окружающей среды. – К.: «Знание», 

1987. – 48 с.  
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Суб‟єктами адміністративних правопорушень в галузі охорони довкілля, 

забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки, дотримання 

в цій галузі різноманітних правил і нормативів в основному є фізичні осудні 

(деліктоздатні) особи, які досягли 16-річного віку. До категорії спеціальних суб‟єктів 

належать посадові особи – працівники державних органів та органів місцевого 

самоврядування, керівники підприємств, інших юридичних осіб та їхніх структурних 

підрозділів. 

9. В основі юридичної відповідальності за екологічні правопорушення лежить 

норма права, яка є найменшою структурною складовою у системі права, – конкретне 

правило поведінки, встановлене або санкціоноване і забезпечуване державою. Норму 

права можна порівнювати з молекулою речовини. Молекула – це найменша складова 

речовини, яка зберігає властивості цієї речовини. Норма права – це найменша 

частинка права, яка зберігає властивості і особливості права. Оскільки серцевиною 

правової норми є диспозиція, а не санкція, проф. П. Недбайло запропонував говорити 

про відповідальність за виконання розпорядження норми, про відповідальність за 

вчинення позитивних дій
1
. Така позитивна відповідальність має полягати у досягненні 

позитивних цілей з метою збереження довкілля для нинішніх і прийдешніх поколінь 

людей. У цьому контексті можемо говорити про значні переваги використання 

«позитивної» відповідальності за екологічні правопорушення як форми забезпечення 

реалізації екологічних цілей суспільства та екологічної функції держави. 

10. Міжнародно-правова відповідальність у системі охорони довкілля. 

Міжнародна юридична відповідальність у сфері охорони навколишнього середовища 

в науковій літературі розглядається як частина системи відповідальності за 

міжнародним публічним правом і визначається як «покладання на суб‟єкта 

міжнародного права, який порушив міжнародні екологічні вимоги, певних стягнень і 

обмежень, а також зобов‟язань щодо компенсації завданої екологічної шкоди»
2
. 

Міжнародна юридична відповідальність, таким чином, виникає у випадку вчинення 

суб‟єктом міжнародного права екологічного правопорушення.  

Міжнародним екологічним правопорушенням вважаються дії суб‟єкта, які 

супроводжуються порушенням норм міжнародного права і своїх міжнародних 

зобов‟язань, наслідком яких є нанесення матеріальної і нематеріальної шкоди іншому 

суб‟єкту чи групі суб‟єктів чи усій міжнародній спільноті в цілому. Крім того, 

міжнародним екологічним правопорушенням вважаються дії суб‟єкта, які 

проявляються у завданні матеріальної шкоди джерелом підвищеної небезпеки, 

використання якого не заборонено міжнародним правом.
3
 

Міжнародні екологічні правопорушення поділяються на ординарні 

правопорушення і міжнародні злочини. Суть міжнародної відповідальності за 

екологічне правопорушення, як зазначає М. Бринчук, полягає у настанні для суб‟єкта 

міжнародного права, який порушив передбачені вимоги, несприятливих наслідків
4
. До 

правопорушника можуть бути застосовані два види відповідальності: 1) матеріальна – 

у формі грошової компенсації завданої шкоди чи відновлення порушеного стану 

навколишнього середовища; 2) нематеріальна – у формі сатисфакції, економічних чи 

                                                 
1
Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм. – Правоведение, 1971, 

ғ3, с.51.  
2
 Разумова Е.Р. Экология. Учебный курс (учебно-методический комплекс). - Московский институт экономики, 

менеджмента и права. – режим доступу до інформації: http://e-college.ru 
3
 Там само. 

4
 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2004. – С. 630. 

http://www.miemp.ru/#_blank
http://www.miemp.ru/#_blank
http://e-college.ru/xbooks/xbook028/book/index/index.html?part-017*page.htm
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інших санкцій, включаючи застосування військової сили. За іншою класифікацією
1
, 

міжнародна еколого-правова відповідальність поділяється на політичну, яка 

реалізується у формі санкцій і ресторацій, та матеріальну, що здійснюється у формі 

репарацій і реституцій. Основним видом відповідальності за міжнародні екологічні 

правопорушення є відшкодування (компенсація) майнової шкоди. Дисциплінарна, 

адміністративна та кримінальна відповідальність у міжнародному екологічному праві 

не застосовується. 

Порядок врегулювання міжнародних екологічних спорів, як правило, 

визначається відповідними конвенціями, договорами чи угодами. Самі ж спори 

вирішуються шляхом переговорів чи у судовому порядку. Останній спосіб 

реалізується через звернення сторін до Міжнародного суду ООН, у складі якого 

функціонує створена в 1993 р. Екологічна палата, чи Міжнародного екологічного суду 

(Міжнародний суд екологічного арбітражу і примирення, створений у 1994 р.). 

У більшості міжнародних правових актів відсутні норми, що визначають 

конкретні заходи відповідальності за екологічні правопорушення. Водночас існує ціла 

низка документів, присвячених виключно врегулюванню міжнародної 

відповідальності за цілком конкретні екологічні правопорушення. Такими, зокрема, є 

Брюссельська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення 

нафтою (1969 р.), Женевська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, 

завдану при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним і 

внутрішнім водним транспортом (1989 р.), Конвенція про заборону військового чи 

іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977 р.), 

цикл конвенцій про відповідальність за ядерну шкоду – зокрема, Віденська конвенція 

про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1997 року, Паризька конвенція про 

відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії (1960 р.), Віденська 

конвенція про додаткове відшкодування за ядерну шкоду (1997 р.) тощо. 

Сучасна екологічна ситуація виявилася найбільш сприятливою для концентрації 

уваги світового співтовариства на проблемах охорони довкілля в інтересах 

нинішнього і прийдешніх поколінь. В результаті утвердилась тенденція швидкого 

розвитку як міжнародного екологічного права, так і національного екологічного 

законодавства, яка супроводжується небаченим досі явищем – взаємним 

«перетіканням» прогресивних екологічних ідей між національним та міжнародним 

екологічним правом.  

Найвищим досягненням тут можна вважати конституційне закріплення в ряді 

країн природного права людини на життя та на сприятливе для життя довкілля, інших 

екологічних прав, які випливають з нього (Конституція Республіки Татарія, ст. 35 

Хартії основних прав та свобод Чеської Республіки, конституції Естонії, Македонії, 

Молдови, Словенії, Російської Федерації), права людини на чисте довкілля як 

правової підстави юридичного закріплення екологічної функції держави. Праву на 

екологічно чисте довкілля відповідає конституційне закріплення відповідних 

обов‟язків громадян. Конституція Естонії від 28 червня 1992 р. передбачає обов‟язок 

громадян компенсувати шкоду, завдану навколишньому середовищу, і встановлює 

обов‟язок кожного дбайливо ставитися до життєвого і природного середовища (ст. 53). 

Винісши у преамбулу Конституції наміри спільно захищати і розвивати успадковане 

природне багатство громадян Чеської Республіки, в Богемії, Моравії та Сілезії, які не 

є суб‟єктами унітарної держави, а етнічними територіями, автори Конституції таким 

                                                 
1
 Разумова Е.Р. Экология. Учебный курс (учебно-методический комплекс). - Московский институт экономики, 

менеджмента и права. – режим доступу до інформації: http://e-college.ru 

http://www.miemp.ru/#_blank
http://www.miemp.ru/#_blank
http://e-college.ru/xbooks/xbook028/book/index/index.html?part-017*page.htm
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чином розділили обов‟язок здійснення екологічної функції між державою і 

громадянським суспільством. Подібні положення закріплені прямо або 

опосередковано конституціями Австрії, Македонії, Молдови, Португалії, Словенії, 

Угорщини, України.  

Такий підхід конституційного та міжнародно-правового закріплення спільної 

відповідальності держави, громадянського суспільства та людини за стан довкілля та 

його збереження в інтересах теперішнього і прийдешніх поколінь можна визначити як 

міжнародно-правовий екологічний імператив, що сприйнятий майже у всіх державах 

світу.  

Міжнародно-правовий екологічний імператив як ідеал, якого ми всі повинні 

прагнути для того, щоб зберегти Землю для наших дітей і онуків, очевидно, мав би 

бути закріплений в Екологічній Конституції Землі, чому має передувати гармонізація 

конституційного закріплення права людини на життя у сприятливому довкілля та 

інших екологічних прав як умови та обов‟язку держави здійснювати екологічну 

функцію відповідно до вимог міжнародного і національного екологічного права 

шляхом реалізації економіко-правового механізму охорони довкілля, удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища та ефективного застосування інститут юридичної відповідальності у 

системі охорони довкілля. 
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Марія Краснова  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ  

ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В СУЧАСНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

Формування України як правової держави обумовлює потребу до 

переосмислення сутності одного із основоположних інститутів права – юридичної 

відповідальності. Особливо актуальними питання відповідальності є в екологічному 

праві. Так, у Концепції національної екологічної політики на період до 2020 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. ғ 880-р, 

передбачено ефективну реалізацію принципів екологічної відповідальності, згідно з 

якою забруднювач і користувач платять повну ціну та несуть солідарну 

відповідальність, включаючи державу, за стан довкілля, шляхом підвищення 

нормативів зборів за дотримання вимог екологічного законодавства. Ці концептуальні 

положення зумовлюють до проведення відповідних наукових досліджень сутності та 

юридичних ознак поняття екологічної відповідальності. 

В науці екологічного права питання про екологічну відповідальність 

порушуються вже досить тривалий час. Так, В.В. Петров вважав, що юридична 

відповідальність в галузі охорони навколишнього природного середовища настає за 

посягання на встановлений в державі екологічний правопорядок, нормативи і 

правила, які регулюють науково-обґрунтовану взаємодію суспільства і природи, 

екологічну безпеку країни. Такими особливостями й визначається назва цієї 

відповідальності як еколого-правової
1
. Досліджуючи юридичну природу цього виду 

відповідальності В.В. Петров зазначав, що екологічна відповідальність – це 

економіко-правовий комплекс, який об‟єднує в собі норми права і відповідні їм 

відносини по відшкодуванню і попередженню шкоди природному середовищу
2
. Такий 

комплекс, на його думку, це суть дві форми такої відповідальності – економічна (або 

еколого-економічна, позитивна) та юридична (або еколого-правова, негативна). Так, 

еколого-економічна відповідальність виникає по факту заподіяння шкоди та має такі 

види, які виділяються в законодавстві як платежі за забруднення навколишнього 

природного середовища, за розміщення відходів, за спеціальне використання вод 

тощо
3
. На відміну від попередньої, еколого-правова відповідальність настає по факту 

вчинення правопорушення і складається з порушення та відповідні санкції за нього, 

передбачену кримінальним, адміністративним, цивільним та іншим законодавством 
4
.  

Такі положення розвинув В.І. Андрейцев, однак який еколого-правову 

відповідальність розглядає переважно як економіко-правову, тобто як позитивну, у 

межах якої здійснюються позитивні дії (активна форма поведінки) з боку 

відповідальних осіб (у тому числі громадян) у галузі раціонального використання 

природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, або ж 

коли такі особи утримуються від виконання певних дій (пасивна форма поведінки), 

що може порушувати запроваджений екологічний правопорядок чи режим 

природокористування, охорони життя і здоров‟я людей. Такий вид юридичної 

відповідальності, на його думку, носить переважно організаційний, організаційно-

                                                 
1
 Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР. Учебник. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 146–147. 

2
 Петров В.В. Экологическое право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. – С. 265 – 277. 

 
3
 Петров В.В. Экологическое право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. – С. 266. 

4
 Там само. – С. 269. 
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майновий або ж майновий характер
1
. Санкцією цієї відповідальності є обмеження, 

зупинення (тимчасово) або припинення екологічно небезпечної дівяльності. 

Особливостями такого виду юридичної відповідальності вважається те, що 

зобов‟язання в її межах передують: 1) виникненню права природокористування або ж 

2) випливають із змісту цього правового інституту. Зокрема, заінтересовані в 

одержанні у користування природні ресурси на відповідному титулі, зобов‟язані 

компенсувати (відшкодувати) шкоду у формі збитків і втрат сільськогосподарського, 

лісогосподарського виробництва при вилученні (викупі) сільськогосподарських угідь, 

лісових земель та чагарників для потреб, не пов‟язаних із сільськогосподарським і 

лісогосподарським виробництвом; при тимчасовому зайнятті таких угідь для інших 

видів використання; при встановленні обмежень щодо використання земельних 

ділянок; погіршенні якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників; при приведенні 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників
 

у непридатний для 

використання стан; при неодержанні доходів за час тимчасового невикористання 

земельної ділянки; збитків, завданих водокористувачам припиненням права або 

зміною умов спеціального водокористування 
2
. В сучасному екологічному 

законодавстві такі положення визначені в земельному, водному законодавстві
3
. 

В іншому випадку позитивна відповідальність лежить у площині реалізації 

спеціальної правосуб‟єктності осіб, які використовують довкілля для відведення 

шкідливих фізичних, хімічних чи біологічних факторів, тобто здійснюють такі види 

господарювання, які за їх юридичним визначенням підпадають під ознаки джерела 

підвищеної небезпеки. Відомо, що за ст. 1187 Цивільного кодексу України джерело 

підвищеної небезпеки визначається як діяльність, пов‟язана з використанням, 

зберіганням або утриманням транспортних заходів, механізмів та обладнання, 

використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та 

інших речовин, утримання диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід 

тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та 

інших осіб. На практиці питання про те, чи є та чи інша діяльність джерелом 

підвищеної небезпеки, має вирішувати суд у кожному конкретному випадку з 

урахуванням висновків відповідних експертиз (технічної, екологічної, хімічної, 

радіаційної тощо). 

В екологічному законодавстві ознаки таких джерел розкриваються через 

категорію об‟єктів, що шкідливо впливають на стан довкілля (ст. 24 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища»), або ж через значення 

екологічно небезпечних об‟єктів (ч. 3 ст. 66 цього ж Закону), переліку видів діяльності 

і об‟єктів, що складають підвищену екологічну небезпеку. Зокрема, такий Перелік 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. ғ554.  

Об‟єктами підвищеної екологічної небезпеки можуть визначатися й такі, на яких 

використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або 

транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у 

кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також 

інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення 

                                                 
1
 Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1991. – С. 4 – 7.  

2
 Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1991. – С. 4 – 7.  

3
 Див.: Глава 24, 36 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. /Відомості Верховної Ради України. - 

2002. – ғ3-4. – Ст. 27; ст. 57 Водного кодексу України від 6 червня 1995 р. / Відомості Верховної Ради України. 

– 1995. – ғ24. – Ст. 189. 
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надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (ст. 1 Закону України від 

від 18 січня 2001 р. «Про об‟єкти підвищеної небезпеки»).  

Отже, в межах реалізації позитивної екологічної відповідальності володільці 

таких джерел та об‟єктів зобов‟язані: а) сплачувати збори за спеціальне використання 

природних ресурсів, за забруднення довкілля за погіршення якості природних 

ресурсів; б) фінансувати комплекс запобіжних заходів щодо охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

способами: широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо 

запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, попередження 

негативного впливу на стан довкілля; здійснення заходів щодо відтворення 

відновлювальних природних ресурсів; застосування біологічних, хімічних та інших 

методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону довкілля і 

безпеку здоров‟я населення; збереження територій та об‟єктів природно-заповідного 

фонду, територій, що підлягають особливій охороні; здійснення господарської та 

іншої діяльності без порушень екологічних прав інших осіб. Такі заходи можна 

назвати превентивно-компенсаційними, що реалізуються у межах регулятивних 

відносин та види яких деталізуються в екологічному законодавстві. 

Позитивну відповідальність в екологічному законодавстві розглядають як 

філософсько-соціологічне поняття, що відображає історично конкретний характер 

взаємин між особою, соціальною групою, суспільством з точки зору свідомого 

здійснення пред‟явлених до них взаємних вимог
1
. Зокрема, конституційні засади 

обов‟язку держави забезпечувати екологічну безпеку, підтримувати екологічну 

рівновагу на території України, долати наслідки Чорнобильської катастрофи, зберігати 

генофонд Українського народу (ст. 16 Конституції України), вказують на закріплення 

позитивної еколого-правової державної, конституційної, політичної відповідальності 

у цій сфері. Доцільно брати до уваги, що така відповідальність є відповідальністю 

держави за забезпечення права на відшкодування завданої порушенням права на 

безпечне для життя і здоров‟я довкілля шкоди (ч. 1 ст. 50 Конституції України). 

Конституційний Суд Російської Федерації в цій частині створив прецедент та поклав 

на державу обов‟язок захистити громадян від наслідків радіаційного забруднення, що 

виникло від аварії на ЧАЕС
2
.  

Позитивна відповідальність у цьому значенні є гарантією екологічних прав 

громадян, зокрема таких, що впливають на компенсаційні економіко-стимулюючі 

засоби попередження заподіяння екологічної шкоди: проведення широкомасштабних 

державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища; обов‟язок невичерпного кола осіб 

здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу 

господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати 

екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та 

експлуатації народногосподарських об‟єктів (п. п. «а, б» ст. 10 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища»).  

                                                 
1
 Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические правонарушения и практика ее 

применения. – М.: Право и государство, 2004. – С.11. 
2
 Див.: Решение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1997 г. “По делу о проверке конституционности 

отдельных положений ст. 1 Федерального Закона от 24. 11. 1997 г. “О внесении изменений и дополнений в 

закон РФ “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы на 

Чернобыльской АЭС”” // СЗРФ. – 1997. – ғ50. – Ст. 5711. 
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Позитивна відповідальність, як видно, має ряд суттєвих ознак економічної 

відповідальності у сфері природокористування та охорони довкілля, на яку вказують 

економісти та які пропонують створити її організаційно-економіко-правовий механізм 

для забезпечення ряду важливих функцій, таких як управлінська, стимулююча, 

запобіжно-виховна (превентивна), компенсаційна (відповідальна), санкціонуюча, 

контрольна (сигнальна), оціночна та екологічна
1
. 

Очевидно, що основна роль відповідальності за екологічним законодавством 

України визначається в охоронювальних (захисних) правовідносинах, у межах яких 

реалізуються юридичні засоби, способи і методи по забезпеченню примусового 

виконання юридичними особами та громадянами покладених на них зобов‟язань в 

сфері екології. Такий стан правовідносин називають негативною 

(ретроспективною) еколого-правовою відповідальністю, як обов‟язок конкретної 

особи зазнати визначені в законі втрати майнового та організаційного характеру
2
. 

Така відповідальність за екологічним законодавством базується на 

загальноправових принципах охорони навколишнього природного середовища: 

поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони довкілля; 

компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища (п. п. »і», «й» ст. 3 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища»); компенсація шкоди 

навколишньому середовищу, метою реалізації якого є усунення джерел шкоди; 

відповідальності забруднювача, тобто шкода оплачується тими, хто її спричинив, 

«забруднювач платить».  

Негативну еколого-правова відповідальність класифікують за різними 

критеріями
3
. Цікавим для наукового обгрунтування існування еколого-правової 

відповідальності як самостійного виду є її поділ за способами впливу на порушника: 

компенсаційна, що спрямовану на відшкодування шкоди, та репресивна, яка 

реалізується шляхом застосування покарання. До компенсаційної відноситься, 

зокрема, обов‟язок відшкодувати заподіяну шкоду, передбачену нормами цивільного і 

господарського права. До репресивних видів відносять адміністративну, кримінальну, 

дисциплінарну відповідальності.  

Як відомо, шкода і необхідність її компенсації є основною ознакою 

відповідальності. У більшості випадків вважається, що за галузевою належністю та 

видом санкцій, порядком застосування компенсація шкоди за екологічним 

законодавством реалізується у межах відповідальності, яку визначено в еколого-

правових нормах як цивільна, цивільно-правова чи відповідальність згідно із 

законодавством. В науці екологічного права такий підхід переважає, зокрема, 

вважається, що цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення – це 

обов‟язок правопорушника зазнати негативні наслідки майнового характеру, які 

встановлюються в санкціях правових норм або договорі і які застосовуються в 

цивільно-процесуальній формі
4
. Водночас, звертається увага на те, що цивільно-

правова відповідальність за екологічні правопорушення, як правило, не має публічно-

правового характеру, бо це відповідальність суб‟єкта перед рівним йому учасником 

                                                 
1
 В. Паламарчук., Є. Мішенін. Про економіко-правову відповідальність в управлінні природокористуванням та 

охороною навколишнього середовища (теоретико-методологічні) аспекти / Право України. – 1998. – ғ6. – С. 30 

– 39. 
2
 Сергеев С.П. Основы государства и права. – М.: А.Д.В., 1996. – С. 22. 

3
 Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. – М.: Дело, 2001. – С. 398. 

4
 Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические правонарушения и практика ее 

применения. – М.: Право и государство, 2004. – С.11. 
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правовідносин. Після вчинення правопорушення його наслідки можуть бути усунені 

добровільно самим порушником без втручання судових або інших державних органів. 

А реалізується така відповідальність у формах, передбачених цивільно-

процесуальним і арбітражно-процесуальним законодавством.  

В еколого-правовій літературі наголошується, що цивільно-правова 

відповідальність застосовується у випадках порушення майнових прав суб‟єктів 

екологічних правовідносин і заподіяння їм шкоди
1
. За таких умов цей вид юридичної 

відповідальності в сфері екології справедливо називають майновою, зважаючи, що 

цивільно-правова відповідальність складається відносно конкретного майна – 

матеріального блага товарного характеру, а майнова відповідальність не входить 

повністю в предмет регулювання цивільного права, може відноситися до предмету 

регулювання інших галузей права – екологічного, аграрного, фінансового та інших
2
. У 

цьому зв‟язку застосування заходів несприятливого майнового впливу на порушника 

екологічного законодавства пропонується розглядати як еколого-майнову 

відповідальність. Її слід відрізняти від цивільно-правової відповідальності по 

структурі і охоронювальних об‟єктах.  

В сучасних умовах розвитку міжнародного екологічного законодавства, 

екологічного законодавства Європейського Співтовариства, новацій екологічного 

законодавства розвинених країн також порушується питання такого виду юридичної 

відповідальності як екологічна відповідальність. При цьому слід брати до уваги й 

енциклопедичне визначення цього поняття як компенсаційної матеріально-фінансової 

відповідальності за заподіяну екологічну шкоду; зобов‟язання суб‟єкта економічної 

діяльності відшкодувати заподіяну екологічну шкоду; важлива при приватизації і 

придбанні підприємств у приватну власність, попередній власник яких міг би 

викликати екологічне правопорушення; у випадку їх незаліку новому власнику, коли 

можливо, прийдеться відповідати за екологічну шкоду, заподіяну попереднім 

власником
3
.  

Саме такі ідеї покладені в основу Закону США про Всебічне Регулювання, 

Компенсацію і Відповідальність (відомий як ЗВЕРКВ або Суперфонд), Закону 

Німеччини про екологічну відповідальність, Зеленої книги про відповідальність за 

шкоду навколишньому середовищу (Greenbook on environmental liability, 1993), Білої 

книги про екологічну відповідальність (White Paper on Environmental Liability, 2000), 

Директиви Європейського Парламенту і Ради Європи від 21 квітня 2004 року 

ғ2004/35/СЕ про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію 

наслідків заподіяної навколишньому середовищу шкоди.  

З урахуванням таких тенденцій в літературі схиляються до позиції, що в останні 

роки розвиткові інституту екологічної відповідальності приділяється першочергова 

увага
4
. 

Отже, чи дійсно кожній галузі права кореспондує «своя» відповідальність? Таке 

питання має велике практичне значення, враховуючи, що в літературі вже визнають у 

якості самостійного виду земельно-правову, водно-правову, природоохоронну 

відповідальність. Як видно, в теперішній час іде активна розробка принципів і ознак 

нового виду відповідальності – екологічної.  

                                                 
1
 Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. – М.: Дело, 2001. – С. 398. 

2
 Гражданское право: Учебник. Т. 1. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., БЕК, 1998. – С. 20.  

3
 Экологический энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999. – С. 753. 

4
 Вылегжанина Е. Е. Новые тенденции в развитии института ответственности в европейском экологическом 

праве. // Московский журнал международного права. – 2004. – ғ3. – С. 160 – 161. 
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З огляду на існуючу світову практику щодо питань екологічної відповідальності 

запровадження такої відповідальності в Україні буде активніше заохочувати 

підприємства-забруднювачі до здійснення заходів щодо запобігання чи компенсації 

екологічної шкоди (internaliz environmental costs), сприятиме запровадженню 

страхування екологічних ризиків, створенню національних екологічних фондів для 

ліквідації чи усунення наслідків екологічних аварій, катастроф чи стихійних явищ. 

При цьому будуть враховуватися різні схеми, елементи такої відповідальності: 

а) стандарт (режим) відповідальності; б) механізм справляння відповідальності; 

в) кого можна притягнути до відповідальності; г) робота з кількома сторонами; 

д) шкода, що викликає відповідальність і можливі засоби відшкодування; е) період 

часу несення відповідальності
1
.  

Можливі варіанти, як ці елементи визначаються в національному та 

міжнародному законодавстві, яке запроваджує екологічну відповідальність. Так, 

стандарт (режим) відповідальності, як основний критерій схеми екологічної 

відповідальності, співвідноситься з трьома її підвидами, заснованих на суб‟єктивних 

ознаках правопорушення, а саме: винна відповідальність (заснована на умислі та 

необережності); строга (strict) відповідальність, або ж відповідальність без вини, яка 

характерна для цивільно-правової деліктної відповідальності володільців джерел 

підвищеної екологічної небезпеки, які вправі доводити відсутність доказів на користь 

позивача, та безумовна відповідальність (відповідальність без можливості 

виправдання, можлива у разі виникнення ядерної шкоди).  

Українське екологічне законодавство передбачає усі ці стандарти 

відповідальності (ст. ст. 68, 69 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). 

Отже, питання питання правового регулювання компенсації екологічної шкоди 

пропонується називати екологічною відповідальністю, з огляду на виключний 

компенсаційно відновлювальний, матеріально-фінансовий характер правовідносин, у 

яких вони реалізуються. На нашу думку, екологічна відповідальність чітко 

відмежовується від інших видів юридичної відповідальності за порушення 

екологічних вимог, передусім особливостями складів екологічних правопорушень за 

ступенем екологічної небезпеки і заходами державно-правового примусу.  

Основна мета такої відповідальності – покладання на осіб, винними, чи 

безневинними діями чи бездіяльністю яких внаслідок порушення вимог екологічного 

законодавства заподіяна шкода майновим та немайновим охоронювальним благам 

потерпілих осіб у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього 

природного середовища та забезпечення екологічної безпеки громадян, обов‟язку 

компенсувати її у повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення 

та незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та 

погіршення якості природних ресурсів, а також компенсувати неодержані прибутки за 

час, необхідний для відновлення здоров‟я, якості навколишнього природного 

середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання 

за цільовим призначенням.  

Покладання обов‟язку на відповідних осіб компенсувати заподіяну шкоду може 

виступати не єдиною санкцією, визначеною законодавством. Зокрема, згідно з 

вимогами ст. 1164 Цивільного кодексу України, неусунення загрози життю, здоров‟ю 

та майну фізичної особи чи майну юридичної особи (в тому числі і внаслідок 

                                                 
1
 Юридична відповідальність за екологічну шкоду. Січень 1995 року. Науково-дослідна робота, підготовлена в 

рамках Програми для країн Центральної та Східної Європи Інституту екологічного права США. – С. 9. 
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недодержання екологічних вимог – прим. М.К.), тягне за собою право вимоги 

заінтересованої особи заборони діяльності, яка створює загрозу. В екологічному 

законодавстві така вимога може здійснюватися громадянами, прокурором, який 

виступає в суді на захист порушених екологічних прав громадян, органами державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо обмеження, зупинення 

(тимчасово) або припинення (заборони) екологічно небезпечної діяльності та об‟єктів 

за умови порушення вимог екологічного законодавтва. Відтак, на часі присутні всі 

необхідні передумови до розширення меж екологічної відповідальності як шляхом 

встановлення зобов‟язань по компенсації заподіяної шкоди, так і превентивних, 

стимулюючих державно-правових, адміністративних за характером, заходів по 

здійсненні природоохоронних капіталовкладень та винесенню судових рішень про 

заборону діяльності, яка ймовірно може заподіяти екологічну шкоду. 

Відповідальність в екологічному праві – це беззаперечно вид соціально-правової 

відповідальності. Саме в екологічному праві відповідальність набуває ознак явища, 

яке об‟єктивно існує як обов‟язковий прояв впорядкування відповідних суспільних 

відносин; воно відображає «об‟єктивну необхідність погодження поведінки суб‟єктів 

соціального спілкування»
1
. Як будь-який вид соціально-правової відповідальності 

відповідальність в екологічному праві заснована на нормативних вимогах, які 

забезпечуються в необхідних випадках державним примусом, тому їй притаманна 

єдність позитивних та негативних (ретроспективних) аспектів.  

Тому-то й в екологічному праві слід прислуховуватися до сучасних вчених із 

загальної теорії права, які обстоюють ідею про конструювання юридичної 

відповідальності в широкому плані, тобто, такої, що виходить за межі розгляду її 

лише як наслідки правопорушення
2
. Юридична відповідальність розглядається 

передусім як відповідальне відношення людини до своїх обов‟язків, відповідальність 

за правильне виконання особою покладених на неї законом обов‟язків… Якщо ж 

обов‟язок не виконано, настає відповідальність в її, так би мовити, негативному 

значенні – примушення, стягнення, покарання і т.д.
3
. При цьому позитивний аспект 

юридичної відповідальності розглядається у якості стимулювання не просто 

здійснити обов‟язки, а виконати їх зразково, а ретроспективний – у якості 

застосування державного примусу виконати правові норми у разі їх порушення. Саме 

в зв‟язку з цим виникають спірні моменти відносно того, яким чином і в якій мірі 

можлива «примусовість» по реалізації позитивної юридичної відповідальності, 

оскільки, якщо такої примусовості немає, то, відповідно, і позитивну відповідальність 

не можна вважати правовою
4
. Проте, «дійсність юридичної відповідальності зовсім не 

обмежується правоохоронними правовідносинами, а поширюється на всю сферу дії 

права і саме в цій якості сприяє підвищенню його ефективності (позитивний аспект). 

Санкція, таким чином, є лише крайнім виразом, «згустком» юридичної 

відповідальності, однак не єдиною сферою її прояву настільки ж, наскільки 

можливість державного примусу лише в кінцевому рахунку стоїть за кожною 

правовою нормою»
5
. 

                                                 
1
 Дубовик О. Л. Экологическое право : Учебник / О. Л. Дубовик. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – С. 7 

– 9.  
2
 Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе конституционных норм. – Воронеж, 1995. – С. 83-

87. 
3
 Чирков А.П. Оветственность в системе права. – Калининград, 1996. – С. 7 – 9. 

4
 Алексеев И.А. К вопросу о понятии ответственности в системе права // Государство и право. – 2009. – ғ 2. – 

С. 85. 
5
 Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение, 1971. – 

ғ 3. – С. 16. 
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З цих міркувань в теорії права пропонується концепція юридичної 

відповідальності, яка відходить від позиції, спрямованої тільки на таке її розуміння, як 

виконання зобов‟язання або тільки як покарання за неналежну поведінку. Це 

обумовлено тим, що юридична відповідальність як правова категорія представляє 

собою комплексне поняття, яке не може бути визначено лише його окремими 

ознаками. Як зазначає М.А. Краснов, не може бути принципової різниці між сутністю 

відповідальності за доручену справу (за ефективність своєї діяльності) і 

відповідальністю за правоворушення. На його думку, «відповідальність представляє 

собою зв‟язок між двома суб‟єктами, при якому одна сторона (умовно – суб‟єкт 

відповідальності), наділена свободою волі і вибору, зобов‟язується в силу володіння 

певним статусом будувати свою поведінку у відповідності з очикуваною моделлю, 

інша ж сторона (умовно – інстанція відповідальності) контролює, а також оцінює дану 

поведінку і (або) її результати; у випадку негативної оцінки і наявності вини вона 

вправі відповідним чином реагувати»
1
.  

В теорії права не виключається й питання диференціації юридичної 

відповідальності на самостійні види відповідно до галузевої належності. Визначну 

роль при цьому відіграють, по-перше, санкції юридичної відповідальності, тобто 

санкції норм якої галузі права виключно (або переважно) реалізуються 

(застосовуються) щодо цього виду відповідальності, та, по-друге, організаційний 

критерій, тобто, наявність спеціальних органів і спеціальних процедур застосування 

саме даного блоку санкцій, співвідносних із самостійним видом юридичної 

відповідальності
2
. Доцільно наголосити, що в екологічному праві такими санкціями 

можуть виступати: кратність розмірів зборів за забруднення довкілля чи зборів за 

спеціальне використання природних ресурсів, що стягуються при порушенні умов 

здійснення негативних впливів на довкілля чи при перевищенні номативів 

(лімітів) використання природних ресурсів; розміри стягнень за шкоду, завдану 

навколишньому природному середовищу чи його окремим ресурсам; розміри 

страхових сум, сплачених у порядку екологічного страхування відповідальності чи 

ризику заподіяння екологічної шкоди. Наявний в екологічному праві і організаційний 

критерій, адже законодавством визначені спеціально уповноважені органи державної 

виконавчої влади (Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України, Державний комітет лісового господарства України тощо), компетентні щодо 

застосування таких санкцій, а також спеціальні процедури застосування таких 

санкцій, визначених в спеціальних таксах, методиках відповідно до екологічного 

законодавства. 

Своєчасною є позиція М.М. Бринчука, який слушно ставить питання про 

еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності, 

відмінний від інших галузевих видів відповідальності, особливо від цивільно-

правової
3
. На його думку зміст еколого-правової відповідальності утворюють 

передусім два види екологічних правопорушень, предметом яких є: відшкодування 

шкоди, завданої природі, тобто, екологічної шкоди, та невиконання або неналежне 

виконання обов‟язків, передбачених договором на природокористування і охорону 

навколишнього середовища. При цьому М.М. Бринчук враховує публічно-правову 

спрямованість екологічного права, а також те, що як будь-яка галузь публічного права, 

                                                 
1
 Краснов М.А. Ответственность власти. – М., 1997. – С. 28 – 29. 

2
 Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение. – Ростов н/Д., 2005. –С. 33–34. 

3
 Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // 

Государство и право. – 2009. – ғ 4. – С. 39-48. 
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екологічне право має договірний метод правового регулювання
1
. Термін «договори на 

природокористування» він застосовує як широке поняття, враховуючи зокрема їх 

конституційно-правову природу, коли оцінює природокористування у контексті ст. 9 

Конституції РФ, спрямованої на забезпечення екологічного благополуччя, яке виражає 

юридично значимі публічні інтереси, в яких не можна не бачити публічно-правовий 

зміст і значення природокористування.  

Якщо брати до уваги, що природокористування – це й відведення в навколишнє 

природне середовище різних фізичних, хімічних та біологічних факторів вливу, то 

доцільно визнати положення статей 13, 14, 16, 50 Конституції України публічно-

правовими засадами договірного природокористування. А тому договори в 

екологічному праві суттєво різняться від договорів у цивільному праві. Передусім такі 

договори: «укладаються на предмет використання природних ресурсів, які є 

об‟єктами публічної, переважно державної власності; укладаються уповноваженим 

державним органом – публічною юридичною особою; укладення договору 

здійснюється в порядку реалізації повноважень держави – власника по 

розпорядженню тими чи іншими природними ресурсами; порядок укладення 

договору визначається екологічним законодавством, яке регулює відносини з приводу 

земель, вод, атмосферного повітря, лісів та інших природніх публічних благ і тому 

покликане охороняти переважно публічні екологічні інтереси; умови договору в 

основному визначаються екологічним законодавством, а не рівноправними сторонами. 

При цьому в основному відсутня згода воль; додержання умов договору 

контролюється також уповноваженим державним органом (а не лише публічною 

юридичною особою, яка уклала договір)». Тому, якщо у випадку порушення таких 

договірних зобов‟язань завдається шкода природі чи іншим публічним благам, то вона 

буде відшкодовуватися в рамках еколого-правової відповідальності. Тобто, 

резюмується, що якщо природа – об‟єкт публічної власності, публічне благо; об‟єкт, 

який виражає публічний інтерес, що демонструє і уособлює публічне право, то як 

відносини щодо шкоди, яка їй завдається, може регулюватися цивільним правом, а 

сама шкода може відшкодовуватися в порядку застосування цивільно-правової 

відповідальності?  

До питань наукового обґрунтування екологічної відповідальності сприяють, як 

вже зазначалося, й європейські новації, зокрема положення Директиви 2004/35/EG 

про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої 

навколишньому середовищу шкоди від 21 квітня 2004 року. Тому в межах попередніх 

досліджень
2
 вже порушувалося питання про визнання екологічної відповідальності як 

самостійного виду юридичної відповідальності, який реалізується як в межах 

попередження виникнення екологічної шкоди (позитивний аспект), так і в межах 

усунення наслідків шкоди, яка виникла (ретроспективний аспект). Такий вид 

відповідальності має носити переважно компенсаційний характер, спрямовуватися на 

створення умов сталого соціально-економічного розвитку, гарантувати оптимальний 

для такого розвитку екологічний порядок, з тим, щоб попередити екологічні проблеми 

зараз, або ж в майбутьньому збитки від них можуть обійтися суспільству набагато 

дорожче. 

                                                 
1
 Там само. – С. 48. 

2
 Краснова М.В. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу у 
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ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
В сучасних умовах розбудови правової держави особливого значення набуває 

проблема реформування земельного законодавства та, зокрема, інститут юридичної 

відповідальності за порушення норм в сфері використання та охорони земель.  

В країні, де з одного боку панує беззаконня, корупція та розгул злочинності в 

земельній сфері, а з іншого – безвідповідальність, стає очевидним, що існуючі методи 

і правова регламентація боротьби із земельними правопорушеннями є недостатньо 

дієвими. 

Неефективність юридичної відповідальності в цій сфері, «вдосконалення» 

методів і способів вчинення земельних правопорушень, вчинення їх організованими 

злочинними угрупованнями, залучення до участі в незаконних операціях посадових 

осіб органів державної влади України, в тому числі і правоохоронних, набуло 

загальнодержавного поширення, що обумовило розгляд зазначених питань в 

парламенті.  

Протягом лише останніх двох років було створено ряд як тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України з питань розслідування порушень земельного 

законодавства службовими та посадовими особами органів державної виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування
1
, так і міжвідомчих робочих груп

2
.  

У зв‟язку з зазначеним, попередження земельних правопорушень та формування 

ефективного механізму юридичної відповідальності за земельні правопорушення є 

одним з важливих завдань сучасної теорії земельного права.  

Чинним Земельним кодексом України (далі – ЗК України) в ст. 211 визначено 

перелік земельних правопорушень (який не є вичерпним), за які застосовуються такі 

види юридичної відповідальності як адміністративна, кримінальна та цивільна.  

Однак багаторічний досвід правозастосовчої практики свідчить, що традиційні 

види відповідальності не забезпечують в повній мірі ефективний вплив на 

землекористувачів
3
. Тому, зважаючи на високе публічне значення земельних ресурсів, 

яким заподіюється шкода, визнання на рівні Конституції України землі основним 

національним багатством України, що перебуває під особливою охороною держави 
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 Див., наприклад, Постанова Верховної Ради України від 05.06.2008 р. «Про утворення Тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення Конституції України, Земельного 
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відведенні, передачі, наданні у користування земельних ділянок, а також службових зловживань при 

розпорядженні об‟єктами комунальної власності та бездіяльності органів прокуратури щодо запобігання та 

усунення порушень законодавства України в діяльності міської ради»; Постанова Верховної ради України від 

09.10.2009.р. «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування 

обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва у м. Сімферополі жилих, 

офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів»; Постанова Верховної Ради 

України від 19 лютого 2009 року «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань 

розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Київської області Конституції 

України і чинного законодавства України при наданні та переоформленні прав на земельні ділянки». 
2
 Розпорядження Президента від 23 червня 2010 ғ956-2010 рп "Про створення міжвідомчої робочої групи з 

аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин"  
3
 Так, ще на початку 70-х рр. ХХ ст. про малоефективність санкцій кримінального або адміністративного права 

в якості правовідновлюючих заходів до земельних відносин зазначав радянський вчений-правознавець Авакьян 

С.А. // Авакьян С.А. Санкции в советском государственном праве // Советское государство и право. – 1973. – 

ғ11. – С. 29-30.  
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(ст. 14), об‟єктивно обумовленим є існування та виділення автономного галузевого 

виду юридичної відповідальності – земельно-правової. 

Проблема виділення моногалузевих та полігалузевих видів юридичної 

відповідальності та визначення критеріїв поділу юридичної відповідальності на види 

тривалий час є предметом наукових дискусій правознавців
1
 і земельно-правова 

доктрина не є виключенням. 

Відсутність в ст. 211 ЗК України серед традиційних видів юридичної 

відповідальності інших видів дає підстави окремим науковцям стверджувати про 

безпідставність розмов щодо існування інших можливих видів юридичної 

відповідальності за порушення норм земельного законодавства, зокрема, земельно-

правової
2
. З нашої точки зору, така позиція є дискусійною. 

Дійсно, в чинному земельному законодавстві прямо не зазначено про такий вид 

юридичної відповідальності як земельно-правова, що, на нашу думку, є недоліком 

законодавчої техніки. Водночас ЗК України містить норми, якими передбачені 

негативні наслідки за вчинення земельного правопорушення у формі примусового 

припинення прав на землю (п. п. «г», «ґ», «д», «є» ст. 141 та п. п. «а», «б» ст. 143 ЗК 

України), які, з нашої точки зору, є нічим іншим як санкцією специфічної 

відповідальності.  

Крім того, деякі автори виходять з того, що відповідно до ст. 92 Конституції 

України, вітчизняною системою права передбачено лише чотири види юридичної 

відповідальності (цивільна, адміністративна, кримінальна та дисциплінарна), а 

існування інших видів відповідальності, крім передбачених Конституцією, 

неможливе
3
. Крапку в цій дискусії поставив Конституційний суд України, який в 

своєму рішенні ғ7-рп/2001 від 30 травня 2001 р. (справа про відповідальність 

юридичних осіб) встановив, що за своїм змістом п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 

спрямований не на встановлення переліку видів юридичної відповідальності, а 

визначає виключну компетенцію Верховної ради України у формі закону 

встановлювати загальні засади цивільно-правової, кримінальної, адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності.  

Окремі аспекти земельно-правової відповідальності були об‟єктом наукових 

досліджень таких радянських, українських та російських вчених як Балюк Г.І., 

Бориславський Л.В., Гусєв Р.К., Єрофеєв Б.В., Єлісєєва І.О., Ібрагімов К.Х., Ізмайлов 

О.В, Іконицька І.О., Індиченко П. Д., Колбасов О.С., Мірошниченко А.М., Нестеренко 

М.І., Панкратов І.Ф., Погрібний О.О., Титова Н.І., Шульга М.В.
4
 та інших.  

                                                 
1
 В правовій доктрині обговорюється виділення конституційно-правової, фінансово-правової, сімейно-правової, 

муніципальної, цивільно-процесуальної та інших видів юридичної відповідальності// Актуальные проблеми 

конституционно-правовой ответственности: обзор научной конференции // Государство и право. – 2002. – ғ2. – 

С.115; Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998. – С. 190; Алексеев И.А. Содержание и 

виды муниципально-правовой ответственности // Журнал российского права. – 2006. – ғ9. – С.57-71. 
2
 Мірошниченко О.С. Поняття та особливості адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин // 

Вісник національного університету внутрішніх справ. Вип.21 ч.2. – Харків, 2003. – c. 70. 
3
 Гусак Н. Любая ли ответственность юрлицу к лицу?// Юридическая практика. – 1999. – ғ15(97). – С.6. 

4
 Балюк Г.І., Лисенко Я.О. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави, порядок притягнення. В кн. 

Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та інш.; за ред. В.В. Носіка. – К.: ВПЦ 

«Київ. університет». – 2008. – C. 312-316; Бориславский Л.В. Ответственность за порчу земель 

сельскохозяйственного назначения. Автореф. дис…к.ю.н. – К., 1974. – С.14; Гусев Р.К Земельно-правовая 

(специальная) ответственность. В кн. Земельное право: учебник / Под ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. 

Бабанов [ и др. ]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 450-454; Ерофеев Б.В. Земельное право России: 

учебник. 9-е изд., перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – С. 443-444; Елисеева И.А. Юридическая ответственность 

за порчу земли: Дис. … к.ю.н. – Саратов, 2002. – С. 113-122; Ибрагимов К. Х. Вопросы земельно-правовой 

ответственности // Журнал российского права. – 2006. – ғ10. – С. 102-107 та інші. 
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Аналіз позицій зазначених вчених дозволяє прийти до висновку, що в науці 

земельного права склались два підходи до розуміння земельно-правової 

відповідальності: вузьке (традиційне) і широке.  

Більшість вчених, до якої приєднуємось і ми, під санкцією земельно-правової 

відповідальності розуміють примусове припинення прав на земельну ділянку шляхом 

її безоплатного вилучення у випадку вчинення суб‟єктом землекористування 

земельного правопорушення (вузьке розуміння)
1
.  

Інша група вчених до санкції земельно-правової відповідальності відносять не 

лише примусове припинення прав на земельну ділянку за земельні правопорушення, 

але й приведення земельної ділянки в придатний для подальшого використання за 

цільовим призначенням стан, знесення самовільно збудованого об'єкта при 

самовільному зайнятті земельної ділянки та її самовільній забудові, а також у 

відновленні знищених межових знаків або повернення земельної ділянки законному 

користувачу (широке розуміння)
2
. 

З нашої точки зору, такі заходи недоцільно відносити до санкцій земельно-

правової відповідальності, оскільки вони являють собою один із цивільно-правових 

способів захисту порушеного права, передбаченого, зокрема, п. 4 ч. 2 ст. 16 ЦК 

України: обов‟язок правопорушника відновити становище (в даному випадку стан 

земельної ділянки), що існувало до порушення.  

Окремої думки дотримується Шульга М.В., який вважає, що примусове 

припинення земельних прав, позбавлення їх або обмеження не можна ототожнювати з 

відповідальністю. З його точки зору, це самостійні стимули, що забезпечують належну 

поведінку суб΄єктів, які являють собою специфічний вид впливу на суб΄єктів 

земельних прав, специфічні санкції, які водночас є стимулюючими гарантіями 

земельних прав, а не специфічну відповідальність. 

На нашу думку, такі поняття як «відповідальність» і «санкція» взаємопов‟язані 

та в той же час є самостійними правовими поняттями. В теорії права поняття 

«санкція» є елементом правової норми поряд з гіпотизею та диспозицією. Тричленна 

структура орієнтує правотворчість та практику застосування закону на точне 

визначення: хто, коли і до чого зобов‟язаний, на що має право, «як», «за що» і «до 

кого» застосовуються санкції
3
. Таким чином санкція виступає мірою відповідальності.  

Тому, на нашу думку, земельно-правова відповідальність являє собою 

спеціальний вид юридичної відповідальності за вчинення земельного 

правопорушення, що полягає у застосуванні до винної особи санкції, передбаченої 

виключно нормами земельного права, у вигляді припинення права користування на 

земельну ділянку. 

Земельно-правовій відповідальності як особливому виду юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення притаманний ряд особливостей: 

особливий суб‟єктний склад, підстави та умови виникнення, заходи відповідальності, 

процедура та порядок застосування цього виду відповідальності 
1
.  

                                                 
1
 Серед них такі радянські вчені як Г.О. Аксеньонок, П.Д. Індиченко, О.В. Ізмайлов О.В., Н.І. Нестеренко; 

російські вчені – Єлісєєва І.О., Гусев Р.К., Панкратов І.Ф., Петров В.В. Серед українських вчених-фахівців 

земельного права таку думку поділяє, передусім, Мірошниченко А.М.  
2
 Це, наприклад, Колбасов О.С. Ответственность за нарушение земельного законодательства // Общая теория 

советского земельного права. – С.316; Погрібний О.О. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства (Розділ 26). – В кн.: Земельне право України: Підручник/ За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – 

К.: Істина, 2003. – c.438.  
3
 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). – М., 1981. – С.8 

1
 На думку Духно Н.А. та Івакіна В.І. принципово структура всіх видів відповідальності однакова, проте зміст 

таких елементів, як підстава відповідальності, суб‟єкти, умови, заходи відповідальності, порядок застосування 
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Для того, щоб найбільш повно розкрити ці особливості пропонуємо земельно-

правову відповідальність розглядати через концепцію розуміння юридичної 

відповідальності як особливої форми правовідношення охороню вального типу, яка 

знайшла підтримку в багатьох вчених-правознавців
1
.  

Суб‟єктами відносин юридичної відповідальності прийнято визнавати державу 

(управомочена сторона) в особі компетентних органів, що здійснюють карально-

примусовий вплив, та правопорушника (зобов‟язана сторона). У відносинах земельно-

правової відповідальності суб‟єктний склад є особливим. Так, виходячи з аналізу 

змісту ст. 140, 141 та 143 ЗК України, які передбачають підстави застосування санкції 

земельно-правової відповідальності у вигляді припинення прав на земельну ділянку, 

суб‟єктом цих правовідносин виступає лише особа, якій земельна ділянка належить 

на праві користування, тобто землекористувач.  

Разом з цим, окремі юристи-практики
2
, вважають, що згідно статей 140 та 143 ЗК 

України може бути припинено і право власності на земельну ділянки. Вважаємо такий 

підхід помилковим з наступних причин. Ст. 143 ЗК України є узагальненням підстав 

для прийняття рішень про примусове припинення прав на земельну ділянку: як права 

власності, так і права землекористування. Однак не кожна із зазначених підстав може 

бути застосована для припинення обох правових титулів, оскільки ЗК України містить 

ще й ст. 140 та ст. 141 ЗК України, які, з нашої точки зору, є спеціальними нормами, 

що окремо визначають випадки припинення відповідно права власності та права 

користування земельною ділянкою.  

Аналіз змісту цих статей (ст. 140 та 141 ЗК України) дозволяє стверджувати, що 

на сьогодні такі факти як використання земельної ділянки не за цільовим 

призначенням, з порушенням екологічних вимог та вимог екологічної безпеки, з 

грубим порушенням правового режиму земельної ділянки або правового режиму 

розташованих на ній природних ресурсів не можуть бути підставами для прийняття 

рішень про примусове припинення права власності на земельну ділянку. А 

передбачені лише як підстави для прийняття рішень про припинення права 

користування земельною ділянкою
3
. 

Таким чином, правопорушником, виходячи з норм чинного земельного 

законодавства, на сьогодні виступає лише землекористувач.  

Щодо держави як управомоченого суб‟єкта відносин земельно-правової 

відповідальності, то чинне земельне законодавство містить ряд прогалин з приводу 

визначення уповноваженого суб‟єкта приймати рішення про припинення права 

землекористування. Так, ст. 143 ЗК України передбачає судовий порядок примусового 

припинення прав на земельну ділянку, тоді як ст. 144 ЗК України та п. 6.5. Порядку 

планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за 

використанням і охороною земель, затвердженого Наказом Державного комітету 

                                                                                                                                                                  
для кожного свій, і саме за змістом цих елементів розрізняються види відповідальності // Духно Н.А., Ивакин 

В.И. Понятие и виды юридической ответственности // Государство и право. – 2000. – ғ6. – С.13. 
1
 Базылев Б.Т. Юридическая ответственность как охранительное правоотношение. – Советское государство и 

право. – 1980. – ғ8. – С.122; Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах: Загальна частина: 

Навчальний посібник. – К.: Вентурі, 1996. – С.187; Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей 

среды). – М., 1999. – С. 475. 
2
 Див., наприклад, Інютіна Олена, юрисконсульт. Примусове припинення права власників на землю // Земельне 

право України: теорія і практика. – 2008. – ғ4. – С. 34.  
3
 З питань щодо співвідношення ст.ст 140 та 143 ЗК України висловив свою позицію Мірошниченко А.М. На 

його думку, до якої ми приєднуємось, ст. 140 ЗК України є спеціальною по відношенню до ст. 143 за видом 

права, що припиняється (право власності), а ст. 143 по відношенню до ст. 140 – за способом припинення 

(примусовим).// Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: 

Монографія. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – С. 205.  



 

 345 

України по земельних ресурсах ғ 312 від 12.12.2003 року вирішення даного питання 

відносять до компетенції відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування.  

Однак серед повноважень таких органів, визначених главою 2 та 3 ЗК України, 

повноваження по припиненню прав на земельну ділянку в разі порушення земельного 

законодавства безпідставно закріплено лише за Київською та Севастопольською 

міськими радами (ст. 9 п. «д» та «ї»). Щодо інших органів місцевого самоврядування 

та органів виконавчої влади, в тому числі центрального органу виконавчої влади з 

питань охорони навколишнього природного середовища у галузі охорони земель, то їх 

повноваження в застосуванні санкції закріплені відповідно в ст. ст. 12, 15 та 17 Закону 

України «Про охорону земель».  

Роз‟яснення з цього питання було зроблено Верховним Судом України, на думку 

якого припинення права користування земельними ділянками має здійснюватись в 

судовому порядку, «недодержання якого є підставою для визнання рішення цього 

органу та виданих державних актів недійсними» (п. 8 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України ғ7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при 

розгляді цивільних справ» від 16.04.2004 р., в ред. від 19.03.2010 р.) Крім того, 

відповідно до ст. 31 та 32 Закону України «Про оренду землі» договір оренди може 

бути достроково розірваний в односторонньому порядку за невиконання орендарем 

своїх обов‟язків, серед яких, зокрема, використання земельної ділянки не за цільовим 

призначенням, не дотримання екологічних вимог тощо, лише в судовому порядку.  

Тому вважаємо за необхідне внести зміни до ч. 2 та 3 ст. 144 ЗК України та 

віднести вирішення даного питання виключно до компетенції суду. Повноваженнями 

по зверненню до суду із позовом про примусове припинення прав на земельну ділянку 

в даному випадку має бути наділений відповідний орган державної влади або 

місцевого самоврядування, до компетенції якого належить розпорядження землями на 

даній території, а також органи прокуратури. Вважаємо, що в даних випадках 

державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель після вжиття 

всіх необхідних заходів адміністративного впливу має звернутись до відповідного 

органу із клопотанням про звернення до суду із позовом про примусове припинення 

права користування на земельну ділянку. Крім того, вважаємо за доцільне закріпити 

право на звернення до зазначених органів з відповідним клопотанням також за 

іншими органами, які здійснюють контроль за використанням та охороною земель.  

З метою недопущення користування земельною ділянкою, що призводить до 

погіршення її стану під час судового провадження, адже судовий процес по 

примусовому припиненню права землекористування може затягнутися на значний 

період часу, вважаємо за доцільне, щоб позовна заява містила клопотання про 

забезпечення позову шляхом накладення заборони на використання земельної ділянки 

за цільовим призначенням.  

Крім того, вважаємо, що у тих випадках, коли внаслідок вчинення 

правопорушень стан земельної ділянки, інших природних ресурсів, які на ній 

розташовані, вже погіршився внаслідок протиправних дій землекористувача, під час 

розгляду справи про примусове припинення права землекористування має бути 

поставлено питання про відшкодування правопорушником шкоди
1
, завданої земельній 

                                                 
1
 Шкода, завдана природним ресурсам, визначається відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України «Про 

такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству» від 5 грудня 1996 р. N 1464; «Про 

затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного 

законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» від 21 квітня 1998 р. N 521; 

Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 2 липня.2004 N 248/273 «Про 
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ділянці та розташованим на ній природним ресурсам, а також витрат на відновлення 

їх стану та приведення земельної ділянки у придатний для використання за цільовим 

призначенням стан.  

Особливою є і процедура виявлення та встановлення підстав для припинення 

прав на земельну ділянку.  

Факт правопорушення має бути встановлений у відповідному порядку.  

Правовою основою останнього є ст. 144 ЗК України, Закон України «Про 

державний контроль за використанням і охороною земель» від 19 червня 2003 р., а 

також ряд підзаконних актів
1
.  

Факт земельного правопорушення має бути встановлений інспектором 

Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель та її 

територіальних органів (далі – Держземінспекції) шляхом проведення перевірок. Такі 

перевірки проводяться відповідно до Порядку планування та проведення перевірок з 

питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, який 

затверджений Наказом Держкомзему України від 12.12.2003 р. ғ 312 зі змінами та 

бувають трьох видів: плановими, позаплановими та оперативними.  

Варто зазначити, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

21.05.2009 ғ 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 

року» та від 03.06.2009 ғ 549 «Про запровадження обмежень щодо проведення 

перевірок діяльності сільських, селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб 

на період до 31 грудня 2010 року» тимчасово припинено проведення планових 

перевірок суб‟єктів господарювання, крім перевірок суб‟єктів господарювання, що 

відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб‟єктів 

господарювання з високим ступенем ризику
2
. Таким чином, Держземінспекції до 

31.12.2010 мають право не частіше одного разу на рік здійснювати планові перевірки 

                                                                                                                                                                  
затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил 

рибальства та охорони водних живих ресурсів»; Наказ Мінприроди від 04.04.2007р. ғ149 «Про внесення змін 

до Методики визначення прозмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через 

порушення природоохоронного законодавства» (нова редакція) ПКМУ від 25 липня 2007 р. ғ963 «Про 

затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних 

ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого 

шару ґрунту) без спеціального дозволу. 
1
 Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 р. ғ477, Порядок планування та проведення перевірок з 

питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, затверджений наказом 

Держкомзему від 12.12.2003 р. ғ312 в ред. від 20.06.2009 р.; Порядок одержання документів, матеріалів та 

іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, 

затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 19.05.2005 р. N 132; Положення 

про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, 

затверджене Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 09.03.2004 р.; Інструкція з 

оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її 

територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Державного 

комітету України із земельних ресурсів 28.04.2009 р. N 205.  
2
 Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. ғ 477 «Про затвердження 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності» критеріями 

віднесення суб'єктів господарювання до групи суб'єктів з високим ступенем ризику є провадження 

господарської діяльності на землях оборони, землях оздоровчого та рекреаційного призначення та діяльності, 

пов'язаної з використанням небезпечних речовин I і II класу небезпеки та радіаційно небезпечних речовин (крім 

атомних електростанцій), перевезенням небезпечних вантажів, забезпеченням життєдіяльності населених 

пунктів (енерго-, тепло-, газо- та водопостачання тощо), веденням лісового господарства, товарного 

сільськогосподарського виробництва, використанням земель водного та природно-заповідного фонду, а також 

земельних ділянок для видобування корисних копалин. 
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дотримання суб‟єктами господарювання вимог земельного законодавства, виключно у 

разі, якщо: суб‟єктами господарювання здійснюється господарська діяльність на 

землях оборони, землях оздоровчого та рекреаційного призначення; діяльність 

вказаних суб‟єктів господарювання, пов'язана з використанням небезпечних речовин I 

і II класу небезпеки та радіаційно небезпечних речовин (крім атомних 

електростанцій), перевезенням небезпечних вантажів, забезпеченням життєдіяльності 

населених пунктів (енерго-, тепло-, газо- та водопостачання тощо), веденням лісового 

господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, використанням земель 

водного та природно-заповідного фонду, а також земельних ділянок для видобування 

корисних копалин. 

Щодо проведення позапланових перевірок дотримання вимог земельного 

законодавства суб'єктами господарювання, то до 31.12.2010 р. Держземінспекція має 

право здійснювати такі перевірки лише за зверненнями фізичних і юридичних осіб 

про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням 

суб'єкта господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення 

перевірки за його бажанням. 

За результатами проведеної перевірки державний інспектор з контролю за 

використанням та охороною земель (далі – державний інспектор) складає акт 

перевірки дотримання вимог земельного законодавства, в якому зазначається суть та 

обставини порушення земельного законодавства. Після чого з метою усунення 

наслідків виявленого порушення виноситься припис про усунення земельного 

правопорушення у встановлений термін, але не більше 30-денного строку
1
. Вважаємо, 

що даний строк повинен визначатися виходячи із часу, необхідного для усунення 

порушення, із врахуванням характеру порушення та негативних наслідків, що вже 

настали та не може бути меншим за один місяць. Одночасно із виданням припису 

державний інспектор складає протокол про притягнення правопорушника до 

адміністративної відповідальності за відповідною статтею КУпАП
2
. Якщо протягом 

встановленого у приписі строку землекористувач не виконає вимог, державний 

інспектор при проведенні оперативної перевірки повторно фіксує факт 

правопорушення в акті, складає протокол про адміністративне правопорушення за 

невиконання припису (ст. 188-5 КУпАП) та видає повторний припис про усунення 

порушень у строк, що не може перевищувати 30 днів. І лише в разі повторного 

неусунення правопорушення державний інспектор звертається з клопотанням про 

примусове припинення права користування земельною ділянкою
1
. 

                                                 
1
 Відповідно до п. 2.1. Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення 

порушень земельного законодавства, затвердженого Наказом Держкомзему України від 09.03.2004 ғ67 (далі – 

Положення ғ67) припис – це обов‟язкова для виконання письмова вимога державного інспектора, яка 

видається юридичним і фізичним особам з метою припинення виявленого порушення земельного законодавства 

та усунення його наслідків. Порядок оформлення та видачі приписів у разі виявлення порушень земельного 

законодавства встановлений зазначеним вище Положенням ғ 67 та п.п. 6.2. – 6.5 Порядку планування та 

проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, 

затвердженим наказом Держкомзему від 12.12.2003 ғ312 в ред. від 20.06.2009 р. 
2
 Порядок оформлення матеріалів у разі виявлення державним інспектором порушень вимог земельного 

законодавства визначено Інструкцією з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і 

охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 28.04.2009 N 205.  
1
 Хоча в Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за 

використанням і охороною земель, затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних 

ресурсах ғ312 від 12.12.2003 р., вказано, що звертається інспекційний орган, а не державний інспектор, 

вважамо, що державний інспектор є уповноваженою особою в силу ч. 2 ст. 144 ЗК України як акту вищої 

юридичної сили.  
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Проблемним залишається питання щодо порушників, в яких земельна ділянка 

перебуває на праві власності та які не виконують законних розпоряджень чи приписів 

про усунення земельного правопорушення. Тобто, землевласник може не виконувати 

припис державного земельного інспектора по усуненню земельного правопорушення 

без настання для себе будь-яких негативних юридичних наслідків. Тому, на 

законодавчому рівні доцільно встановити обмеження правомочностей власника щодо 

використання земельної ділянки за цільовим призначенням на строк до усунення 

неправомірних дій і їх наслідків. 

Крім того, вважаємо за доцільне розширити повноваження державного 

інспектора в частині самостійного звернення до суду з питань припинення прав на 

земельну ділянку та звільнити від сплати державного мита, не використовуючи 

натомість органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи 

прокуратуру як своєрідний «буфер», що робить процесс реагування розтягнутим у 

часі, а тому не настільки ефективним. 

Таким чином, на нашу думку, на сьогодні немає підстав заперечувати факт 

існування самостійного виду юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення. Серед об‟єктивних передумов виділення земельно-правової 

відповідальності слід відзначити, по-перше, наявність особливого кола земельних 

правопорушень, якими заподіюється шкода землі як природному ресурсу, та для 

адекватної реакції на які традиційні види юридичної відповідальності є недостатньо 

ефективними. Крім того, земельно-правовій відповідальності як особливому виду 

юридичної відповідальності за земельні правопорушення притаманний ряд 

особливостей: особливий суб‟єктний склад, підстави застосування та умови 

виникнення, заходи відповідальності, процедура та порядок застосування. По-друге, 

земельно-правова відповідальність фактично давно передбачена в законодавстві у 

формі такої специфічної санкції як припинення прав на земельну ділянку.  

Підставою земельно-правової відповідальності слід вважати вчинення 

земельного правопорушення, яке носить підвищений рівень суспільної небезпечності, 

оскільки має особливий об‟єкт посягання – якісний, еколого безпечний стан земельної 

ділянки та заподіює не лише економічну шкоду суб‟єктам земельних правовідносин, 

а, в першу чергу, екологічну шкоду земельній ділянці як природному ресурсу. До 

таких земельних правопорушень, які передбачені чинним ЗК України, слід віднести: 

використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; 

використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та використання 

земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини. 

Земельно-правова відповідальність є автономним галузевим видом юридичної 

відповідальності, який являє собою особливий стан суспільних правовідносин 

охоронювального типу, що виникають у зв‟язку із вчиненням земельного 

правопорушення (передбаченого п. »а» та «б» ст. 143 ЗК України) та полягає у 

застосуванні до винних осіб (землекористувачів) санкції у вигляді припинення права 

користування на земельну ділянку.  
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Анатолій Мірошниченко  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,  

ЗАПОДІЯНОЇ ЗЕМЕЛЬНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ 

 

У правовому регулюванні відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної 

земельними правопорушеннями, можна умовно виділити три рівні: (1) норми 

«загального» цивільного законодавства та норми господарського законодавства, що їх 

практично повністю відтворюють, (2) норми екологічного законодавства, що 

передбачають особливості відповідальності за екологічні (в т.ч. і 

земельні) правопорушення, і (3) норми власне земельного законодавства (у вузькому 

розумінні), що передбачають особливості відповідальності саме за земельні 

правопорушення як різновиди екологічних правопорушень. 

До першої групи норм належать положення глав 81 («Створення загрози життю, 

здоров‟ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи»), 82 («Відшкодування 

шкоди») Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), які передбачають загальні засади 

цивільної відповідальності. Положення цивільного законодавства значною мірою 

відтворені у главі 25 Господарського кодексу України («Відшкодування збитків у 

сфері господарювання»). 

До другої групи норм належать положення ст. ст. 68, 69 ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища». Ч. 1 ст. 69 Закону встановлює специфіку 

цивільної відповідальності за екологічні (у т.ч. земельні) правопорушення: «шкода, 

заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без 

застосування норм зниження розміру стягнення». Таким чином, щодо земельних 

правопорушень зазвичай не застосовуються приписи ст. 1193 ЦКУ щодо можливості 

зниження розміру відшкодування при врахуванні вини потерпілого та матеріального 

становища фізичної особи, що заподіяла шкоду.  

Також важливою є вказівка ч. 4 ст. 68 ЗУ «Про охорону навколишнього 

природного середовища», за якою шкода має бути відшкодована «… в порядку та 

розмірах, встановлених законодавством України.» Це положення сьогодні 

розглядається як таке, що встановлює відступ від загального правила, встановленого 

ст. 1166 ЦКУ, про відшкодування шкоди у повному обсязі, оскільки «розмір, 

встановлений законодавством», у конкретній ситуації може бути більшим або меншим 

«повного» розміру шкоди (цей розмір у випадку екологічних правопорушень часто 

просто неможливо достовірно встановити, що і обумовило потребу у регулюванні 

розміру відшкодування законодавством).  

Нарешті, специфіка відшкодування шкоди встановлена нормами земельного 

законодавства. На жаль, при встановленні такої специфіки було допущено низку 

техніко-юридичних помилок, які істотно зменшують ефективність механізму 

юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

Зокрема, ст. 156 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) передбачає можливість 

відшкодування шкоди, заподіяної певними перерахованими у самій статі 

порушеннями земельного законодавства. Така конструкція шкідлива не лише тим, що 

створює непотрібне казуїстичне дублювання загальних положень цивільного 

законодавства; набагато гірше те, що формулювання статті може створити хибне 

враження, ніби у випадках заподіяння шкоди земельними правопорушеннями, не 

згаданими у статті (а їх достатньо багато), така шкода не повинна відшкодовуватися. 

Це, звичайно, не так. У випадках, не згаданих у ст. 156, заподіяна шкода повинна 
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відшкодовуватися згідно із загальними положеннями цивільного, господарського та 

екологічного законодавства. Ст. 156 не може тлумачитися як така, що встановлює із 

зазначених положень виняток. 

Ч. 2 ст. 157 ЗКУ встановлює правило, за яким «порядок визначення та 

відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється 

Кабінетом Міністрів України». Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.1993 ғ 284 «Про затвердження порядку визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам» встановлений відповідний порядок, яким, 

зокрема, передбачено визначення розміру збитків спеціальними комісіями. Таке 

правове регулювання «дісталося у спадок» вітчизняній правовій системі із 

«радянських» часів і, на наш погляд, наразі спричиняє лише непорозуміння. Якщо 

збитки відшкодовуються за згодою сторін, то лише ця згода (у т.ч. в оцінці розміру 

збитків) і має значення; якщо ж існує спір, розмір збитків має доводитися усіма 

допустимими засобами доказування. 

В Україні існує помилкова, на наш погляд, судова практика, за якою суди 

відмовляють у задоволенні вимог щодо стягнення з відповідача шкоди, заподіяної 

внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки «в зв‟язку із недотриманням 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 ғ 284 «Про Порядок 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» – через 

відсутність акту комісії, передбаченого постановою
1
. 

На наш погляд, цілком очевидно, що постанова уряду регламентує позасудовий 

порядок відшкодування збитків. Вона не регулює і не може регулювати процесуальні 

аспекти доказування розміру заподіяних збитків. Згідно із ст. 57 Цивільного 

процесуального кодексу України, «доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких 

суд встановлює наявність або відсутність обставин, що мають значення для вирішення 

справи». Аналогічне положення міститься і у ст. 32 Господарського процесуального 

кодексу. 

Відзначимо, що у переважній кількості справ суди задовольняють позовні 

вимоги за відсутності акту комісії
2
, що слід вважати правильним. У подібних 

категоріях справа як доказ зазвичай приймається розрахунок збитків, виконаний 

Державною інспекцією з контролю за використанням та охороною земель. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 ғ 1098 «Про визначення 

розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених 

земель» передбачено стягнення відповідних збитків у розмірі відсотків, нарахованих 

на кошторисну вартість робіт з рекультивації, виходячи із облікової ставки НБУ. 

Законодавством врегульовано також порядок розрахунку розмірів відшкодування 

шкоди, завданої внаслідок забруднення земель хімічними речовинами, їх засмічення 

відходами: див. наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

27.10.1997 ғ 171 «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, 

                                                 
1
 Див., наприклад, справи ғ 2-105/09 за позовом прокурора Корольовського р-ну в інтересах Житомирської 

міськради до Б.С.І. про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки; ғ 2-267/09, розглянута 

Корольовським райсудом м. Житомира за позовом прокурора Корольовського р-ну в інтересах Житомирської 

міської ради до К.Л.М. про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та відшкодування збитків.  
2
 Див., наприклад, справи: ғ 2-1522/09, розглянута Корольовським райсудом м. Житомира, за позовом 

прокурора в інтересах міськради до Г.О.В. про звільнення земельної ділянки; ғ 2-756/09, розглянута 

Шепетівським міськрайсудом Хмельницької обл., за позовом Шепетівського міжрайпрокурора в інтересах 

держави в особі Шепетівської міськради до С.К.М. про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та 

стягнення 144,86 грн.; ғ 2-97/09, розглянута Шепетівським міськрайсудом за позовом К.Л.В. до ТОВ «Левада-

2003» про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки і стягнення шкоди, завданої самовільним 

зайняттям земельної ділянки. 
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зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства» ғ 171.  

Розмір збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, обчислюється за 

спеціальною методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

25.07.2007 ғ 963. 

У практиці застосування цієї постанови проявився її серйозний недолік: при 

формальному розрахунку розміру шкоди, заподіяної самовільним зайняттям земельної 

ділянки, він має здійснюватися без врахування строку, протягом якого ділянка була 

самовільно зайнята. На наш погляд, при застосуванні відповідних формул, вміщених у 

затвердженій урядом методиці, слід враховувати, що за своєю природою вони 

фактично сформульовані для обчислення суми шкоди, заподіяної за рік. Якщо 

порушення тривало більше чи менше, сума збитків має пропорційно збільшуватися 

або зменшуватися (про що у постанові, на жаль, прямо не сказано). 

Таким чином, положення ст. 156 ЗКУ створюють непотрібне казуїстичне 

дублювання загальних положень цивільного законодавства і можуть викликати 

враження, що у випадках заподіяння шкоди земельними правопорушеннями, не 

згаданими у статті, така шкода не повинна відшкодовуватися. Таке тлумачення є 

хибним, в описаних ситуаціях шкода повинна бути відшкодована згідно із загальними 

положеннями цивільного та господарського законодавства. 

Норми Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 ғ 284 «Про 

затвердження порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», якими передбачено визначення розміру збитків спеціальними 

комісіями, є вкрай неефективними і провокують неправильне правозастосування. На 

наш погляд, потреби у спеціальному порядку відшкодування збитків, заподіяних 

земельними правопорушеннями, взагалі немає. Варто зберегти лише спеціальні 

правила про визначення розміру збитків (шкоди). 

Хоча спеціальні правила про визначення розміру збитків (шкоди), заподіяних 

земельними правопорушеннями, мають право на існування, проте вони повинні бути 

обґрунтованими і передбачуваними у застосуванні. Двозначні положення постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 ғ 963 щодо визначення розміру збитків, 

заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання 

земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, потрібно розуміти розширено, 

пропорційно збільшуючи чи зменшуючи розмір збитків залежно від періоду, протягом 

якого тривало порушення. 
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Олег Панасюк  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ:  

ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 

 

Правове регулювання відповідальності учасників трудових відносин є одним із 

важливих завдань трудового права.  

Різні аспекти вчення про відповідальність, маючи зв‟язок практично із усіма 

елементами системи трудового права, привертають до себе увагу як з погляду на 

теоретичні питання, так і виходячи із значення практичного застосування конкретних 

норм.  

Слід констатувати, що до цього часу є актуальною характеристика проблеми 

відповідальності як найбільш складної проблеми як загальної теорії права, так і 

галузевих юридичних наук
1
. Ця думка підтверджувалась О.В. Суріловим, який 

відносив юридичну відповідальність до однієї із центральних проблем юридичної 

науки 
2
.  

Актуальності вказаному питанню додає й ситуація, якої склалась у поглядах на 

співвідношення трудового права та цивільного права
3
. Якщо припустити подальший 

розвиток тенденції, яка вже склалась у поглядах на таке співвідношення, то не важко 

передбачити зміну галузевої належності норм про відповідальність.  

У трудовому праві питання відповідальності учасників трудових відносин 

досліджувалось через призму матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору та дисциплінарної відповідальності працівника або посадових осіб 

підприємства, установи, організації.  

У таких аспектах питання відповідальності отримали увагу у якості предмета та 

об`єкта наукових досліджень як комплексного так і спеціального характеру
4
.  

Наслідком наукових досліджень, зокрема, стало поєднання матеріальної та 

дисциплінарної відповідальності, які традиційно складали окремі частини системи 

трудового права в загальному вчені про відповідальність. Автори такої позиції при 

визначені юридичної відповідальності виходять з того, що відповідальність полягає у 

                                                 
1
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). – М., Юридическая література, 

1976. – С. 41. 
2
 Сурилов А.В. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – К.:Одесса: Вища шк., 1989. – С. 398. 

3
 Наприклад, слід згадати висновки відносно відповідальності керівників господарських товариств, наведені у 

статті проф. Р.А. Майданика «Відповідальність керівників господарських товариств, за збитки заподіяні 

внаслідок неналежного здійснення своїх повноважень» (Юридична Україна. – 2008. – ғ8. – С.36-41). Виходячи 

із припущення можливості наукової аналогії, слід стверджувати можливість постановки у науці трудового 

права питання аналогічного до того, яке обрала у якості предмету дослідження російська дослідниця Наталія 

Буланова (див.: Буланова Н.В. Субъекты трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений: 

гражданско-правовая ответственность. Специальность 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения и специальность 12.00.03 –гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. Автореферат дис…к. ю. н. – Пермь. – 2006). 

 
4
 Певним підсумком теорії радянського трудового права стала робота Сироватської Л.О. (Сыроватская Л.А. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М. Юридическая литература, 1990. – 175 с.), 

серед російських таку позицію у свій час зайняв Курінний О.М. (розділ 9 його монографії (Куренной А.М. 

Трудовое право: на пути к рынку. – М.: Дело ЛТД, 1995. – С. 153-177) мав назву «відповідальність сторін 

трудового договору», а автор називав явище інститутом трудового права; проблемам відповідальності 

присвячене дослідження Вендіктова В.С. (Вендиктов В.С. Теоретические проблемы юридической 

отвественности в трудовом праве. – Харьков, Консум. –1995 – 136 с.). 
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обов‟язку суб‟єктів трудового права відповідати за недотримання трудової 

дисципліни
1
.  

Наявність такого підходу, до речі перенесеного у навчальну літературу, дає 

привід для запитання про те, чи можна вважати таку наукову позицію підтвердженням 

існування загального (єдиного) вчення про відповідальність. 

Якщо врахувати відсутність критичних зауважень та заперечень щодо вказаного 

підходу, слід зробити висновок про визнання цього факту та оцінки його як 

позитивного.  

Проте, до цього часу загальне вчення про відповідальність не набуло поширення 

у навчальній та науковій літературі. Скоріш всього ця обставина пояснюється тим 

фактом, що відсутня належна увага до такої постановки питання з боку науковців. 

Тому більша частина підручників з трудового права пропонує сталий підхід, який 

полягає у розгляді двох відповідних тем окремо. 

З метою теоретичного обґрунтування можливості виникнення та існування 

загального вчення про відповідальність, можна було б пригадати підхід, 

запропонований О.І. Процевським. Наш Вчитель у свій час у роботі, що стала 

класичним викладенням вчення про предмет трудового права, виокремив самостійну 

групу відносин, які виникають в результаті неналежного виконання трудових 

обов‟язків, включивши до неї (1) відносини, які виникають при вчинені 

дисциплінарного проступку, (2) відносини по відшкодуванню матеріальної шкоди 

робітниками та службовцями, (3) відносини по відшкодуванню підприємством шкоди, 

заподіяної здоров‟ю працівників та службовців
2
.  

Слід підкреслити, що Процевський О.І. не зробив висновку про можливість 

існування загального вчення про відповідальність, але прихильникам існування 

загального вчення про відповідальність слід з увагою поставитись до вказаної 

класифікації відносин, яка й сьогодні є актуальною та дає можливість обґрутування 

комплексного підходу. 

Формування загального вчення про відповідальність у трудовому праві може 

стати кроком у розвитку трудового права, зокрема, у поглядах на його систему. 

Одночасно загальне вчення про відповідальність слід сприймати як новий 

теоретичний рівень, в основу якого покладається рецепція основних положень 

радянського трудового права. Незважаючи на те, що наявність та форми такої рецепції 

ще не отримали належного дослідження з боку науковців, вона знаходить 

підтвердження у положеннях вчення про відповідальність, яке поки що обмежується 

традиційними питаннями про дисциплінарну відповідальність працівника, 

матеріальну відповідальність працівника, та відповідальність роботодавця за шкоду, 

заподіяну здоров‟ю працівника
3
. 

                                                 
1
 Загальний підхід до питання про відповідальність можна знайти у підручнику за ред. Пилипенка П.Д. 
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Луганск, 2009. – С. 9-10). 

 
2
 Процевский А.И. Предмет трудового права. – М.: Юрид. Лит., 1979. – С. 132-180.  

3
 Для того що б зробити остаточний висновок про те, чи є підстави для віднесення до загального вчення про 

відповідальність питання про відшкодування збитків, завданих здоров‟ю працівника, слід провести ґрунтовний 

аналіз співвідношення законодавства про страхування (соціальне страхування) та норм трудового права. 

Видається, що вирішення питання про таке співвідношення це питання часу. У зв‟язку із існуванням досить 

розвинутого законодавства про соціальне страхування та подальшим прийняттям Трудового кодексу, можна 
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Сучасна наука трудового права не може обходити увагою проблему існування 

загального вчення про відповідальність за причини методологічного характеру.  

Вагомим чинником у зв‟язку із цим, є той факт, що застосування законодавства 

про відповідальність, з одного боку, повинно базуватися на нових засадах, визначених 

сучасним типом суспільної взаємодії. Це висуває нові завдання (мету) правового 

регулювання, формує нові функції вчення про відповідальність та народжує 

відповідного законодавства.  

З іншого боку, не можна ігнорувати ту обставину, що законодавство про 

відповідальність формувалось та розвивалось у зовсім інших умовах. Отримавши 

відповідне соціонормативне «забарвлення», відповідну обґрунтованість, це 

законодавство виконувало функції, зміст яких в сучасних умовах докорінно змінений.  

Даний факт стосується всього трудового права, окремих його інститутів. Проте 

вчення про відповідальність є особливим явищем, оскільки при регулюванні на 

порядок денний виходять так звані «негативні наслідки» для учасників трудових 

відносин та інших відносин з ними пов`язаних. «Негативні наслідки» як об`єкт 

майнової або не майнової природи має безпосередній вплив на інтереси учасників 

трудових відносин, а тому вирішальний вплив на поведінку (трудову поведінку, 

ставлення до праці, до її результатів).  

Вказані вище фактори створюють передумови змін як на доктринальному рівні, 

так і у розвитку відповідних норм трудового права.  

Для ілюстрації, не зменшуючи важливість питань про підстави, мету, види 

відповідальності, звернемо увагу на проблему природи (змісту) відповідальності, яку 

слід конкретизувати питанням про наявність карного характеру.  

Цей аспект має безпосередній зв‟язок із питанням можливості існування 

загального вчення про відповідальність у трудовому праві. Справа у тому, що 

визнання наявності або спростування карної природи (карної функції 

відповідальності) у кожному із видів відповідальності, поєднаних у загальному 

вченні, випливає із досить різного (а по окремих питаннях суперечливого) прояву 

даної характеристики.  

Відповідно, якщо загальні засади існування та функціонування норм про 

відповідальність учасників трудових відносин не зможуть забезпечити подолання 

суперечностей, то для ствердження наявності загального вчення про відповідальність 

у трудовому праві просто відпадуть підстави.  

Слід зазначити, що привід для особливої уваги до каральної природи 

відповідальності дає, наприклад, вказівка на каральну функцію трудового права, про 

наявність якої зазначає В.І. Щербіна, говорячи про систему функцій трудового права 
1
.  

В основу висновків про наявність каральної мети відповідальності у трудовому 

праві, згадавши вказану вище роботу Л.О. Сироватської, слід покласти актуальну й 

сьогодні думку про те, що протягом тривалого періоду у суспільній свідомості 

склалась уява про право тільки як про заборонну, а той каральну форму впливу на 

                                                                                                                                                                  
буде стверджувати зміну предмета трудового права та «перехід» відповідного інституту до системи права 

соціального забезпечення. 
1
 Так, у одному із підручників знаходимо визначення поняття «ринок праці» як економіко-правової категорії 

тобто як сукупності економічних та правових відносин, пов‟язаних із забезпеченням ефективної трудової 

зайнятості громадян, задоволенням попиту та пропозиції на робочу силу або як правову категорію як правовий 

простір, в якому роботодавці та громадяни (наймані працівники)укладають трудові договори, вступають у 

трудові правовідносини та правовідносини по професійній підготовці та перепідготовці кадрів. Див. Трудовое 

право: Учебник. Под ред. О.В. Смирнова и И.О. Снигиревой, М.: «Проспект», 2007. – С. 68, 71, 72, 227, 282. 
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поведінку особи, а зведення ролі права тільки до заборон та протиставлення його в 

економіці вільній творчий ініціативи господарників звужує дійсну роль права
1
.  

Інтерпретуючи цю думку до сучасних вимог, В.І. Щербіна вказує, що в умовах 

розвитку ринкових відносин в нашій країні слід прагнути встановити в нормах 

трудового права засоби відновлювального (компенсаційного), а не карального 

характеру. Це не тільки данина європейській правовій традиції, але й практична 

необхідність, що давно назріла. Сторони трудових правовідносин більшою мірою 

цікавить не покарання порушника права, а приведення свого порушеного стану в 

рамки правового, сприятливого відшкодування втрат, яких зазнала особа
2
.  

Прихильники висновку про наявність карального призначення трудового права, 

його відповідної функції такого підходу можуть навести у підтвердження теоретичні 

обґрунтування. Одним із доказів може слугувати одне із сучасних визначень 

юридичної відповідальності як застосування в особливому процесуальному порядку 

до особи, яка вчинила правопорушення, засобів державного примусу, передбачених 

санкцією правової норми 
3
. Сформульоване у дусі позитивіського 

(нормотивіського) праворозуміння таке визначення не викликає здивування. 

При цьому, вказуються ознаки наступні ознаки юридичної відповідальності: 

підставою відповідальності є правопорушення, наявність правової основи – правових 

норм, наявність визначеного суб‟єкта, вона спирається на державний примус та 

пов‟язується із досягненням певної мети – перевиховання, покарання 

правопорушника та поновлення порушених прав, її мета – охорона правопорядку, що 

здійснюється шляхом примусового поновлення порушених прав, припинення 

протиправного стану чи покарання правопорушника, відображається у настанні 

певних негативних наслідків для правопорушника, що мають особистий, майновий, 

організаційний характер, обов‟язковою є наявність особливої процесуальної форми 

покладення та реалізації відповідальності
4
.  

В контексті піднятого питання привертає увагу наступні характеристики: 

«базування на державному примусі» та «мета – покарання порушника».  

Ці положення слід розглядати в контексті твердження про наявність репресивно-

каральної (деякі автори називають її штрафною) функції права. В свою чергу це 

свідчить про те, що юридична відповідальність є уособленням негативної реакції 

держави на скоєне правопорушення, це акт покарання від імені держави та засіб 

запобігання нових правопорушень, який реалізується шляхом зміни правового статусу 

порушника завдяки обмеження його прав та свобод, або ж шляхом покладення на 

нього додаткових обов‟язків, водночас воно (покарання), не є самоціллю 

відповідальності, оскільки вона не повинна принижувати правопорушника чи бути 

                                                 
1
 Певним підсумком теорії радянського трудового права стала робота Сироватської Л.О. (Сыроватская Л.А. 
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присвячене дослідження Вендіктова В.С. (Вендиктов В.С. Теоретические проблемы юридической 

отвественности в трудовом праве. – Харьков, Консум. –1995 – 136 с.) 
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3
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жорстоким, та покликано реалізовувати основне призначення відповідальності - 

реалізацію функції запобігання (превенції) правопорушень
1
.  

Наявність цих двох характеристик, запропонованих у загальнотеоретичному 

підході потребує підтвердження у трудовому праві. А саме, слід довести наявність 

його карально-репресивної функції, про це власне і стверджує В.І. Щербіна, внаслідок 

чого домінуючі завдання науки трудового права потребують переосмислення. 

Перед тим як ретельніше дослідити наявність каральної природи засобів 

правового регулювання (каральної функції трудового права, яка властива інституту 

відповідальності) слід наголосити на досить абстрактному характері поняття «ринкові 

відносини», тобто того самого фактору, який повинен «обмежити» карну «дією» 

трудового права. 

Маючи певну розповсюдженість серед науковців та зігравши значну роль у 

розвитку науки трудового права, дане поняття належить до тих, які до цього часу 

потребують ґрунтовного спеціально-юридичного аналізу. Певним виключенням із 

цього висновку є праці деяких російських вчених – фахівців в галузі трудового права
2
, 

використання яких є можливим та необхідним елементом порівняльного методу 

дослідження.  

Тому стверджуючи наявність докорінних змін типу суспільної взаємодії, у його 

соціальній, політичній, економічній сфері, сфері світогляду та ціннісних орієнтацій, 

слід виходити з того, що вказівка на «ринковість» виробничих відносин, складовою 

яких є трудові відносини, є об‟єктивно сутнісною характеристикою 

(передумовою) відносин щодо відповідальності між працівником та роботодавцем.  

В такому контексті є значні підстави зазначити зміни у відносинах між державою 

та роботодавцем внаслідок впливу «ринкових» елементів на відповідне правове 

регулювання. Знайдеться не багато опонентів на висновок про те, що визнання за 

трудовими відносинами «ринковості» передбачає покладення в основу стосунків між 

роботодавцем та працівником намагання досягнення їх оптимального погодження 

інтересів, намагання шляхом переговорів забезпечити договірне регулювання тощо.  

Вказане відбивається у змісті терміну «соціальне партнерство», а явище, яке 

позначається цим терміном важко поєднується з ідеєю покарання однієї сторони 

(партнера) іншою. При цьому не складає виключення випадки коли йдеться про 

порушення порядку функціонування вказаних відносин.  

Серед основних засад функціонування відносин соціального партнерства слід 

визначити взаємну відповідальність учасників за сумлінне дотримання прийнятих 

зобов‟язань (стаття 6 Закону України «Про організації роботодавців» визначає 

відповідальність як принцип створення та діяльності організацій роботодавців, стаття 

5 проекту Закону України «Про соціальне партнерство» визначає взаємну 

відповідальність як принцип соціального партнерства та ін.). Зміст такої 

відповідальності передбачає не тільки юридичні зв‟язки між учасниками відносин з 

соціального партнерства. Справедливіше було б зазначити, що така відповідальність 

(як відносини карального змісту) передбачається в останню чергу. 

                                                 
1
 Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / Зайчук. О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко 

Н.М., Боборовник С.В. та ін.: За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 511-512. 
2
 Так, у одному із підручників знаходимо визначення поняття «ринок праці» як економіко-правової категорії 

тобто як сукупності економічних та правових відносин, пов’язаних із забезпеченням ефективної трудової 

зайнятості громадян, задоволенням попиту та пропозиції на робочу силу або як правову категорію як правовий 

простір, в якому роботодавці та громадяни (наймані працівники)укладають трудові договори, вступають у 

трудові правовідносини та правовідносини по професійній підготовці та перепідготовці кадрів. Див. Трудовое 

право: Учебник. Под ред. О.В. Смирнова и И.О. Снигиревой, М.: «Проспект», 2007. – С. 199. 
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Вказане вище може поставити під сумнів існування висновок В.І. Щербіни про 

існування каральної функції трудового права. 

Проте, відкинути таку позицію тільки на підставі сумнівів, навіть обґрунтованих 

міркуваннями невідповідності до загального «першоджерела» – типу суспільної 

взаємодії неприпустимо. 

Більш того, не можна відкинути деякі висновки та твердження 

загальнотеоретичного та спеціальнотеоретичного характеру. Зокрема, не можна 

ігнорувати тверджень про наявність санкцій каральної природи (Сироватська Л.О. 

називає їх штрафними
1
).  

Братусь С.М., аналізуючи природу дисциплінарної відповідальності, називає її 

особливим видом штрафної, каральної відповідальності
2
. 

Мацюк А.Р. порівнюючи два види охоронних правовідносин (правовідносини з 

матеріальної відповідальності, дисциплінарні правовідносини), вказує, що останні у 

першу чергу мають каральний характер
3
. 

Каральна природа (функція) відповідальності у трудовому праві, пов‟язується 

вченими, насамперед, із дисциплінарними санкціями, при цьому частіше всього й 

обмежується.  

Ставлячи знак рівняння між «дисциплінарними санкціями» та 

«дисциплінарними стягненнями», слід зробити висновок про сучасний стан 

законодавства про працю, який свідчить про скорочення дисциплінарних стягнень 

загального характеру при збереженні відповідних заходів спеціальної дисциплінарної 

відповідальності. Відповідно загальні дисциплінарні стягнення – «догана» та 

«звільнення» за своїм призначенням далекі від мети покарання. Догана як оцінка 

трудової поведінки є, скоріше є загрозою настання негативних наслідків ніж самими 

наслідками. Звільнення як втрата статусу працівника скоріш звільняє правопорушника 

від негативних наслідків ніж відновлює негативні наслідки правопорушення. 

При цьому слід звернути увагу на дві обставини. Перша – це висновок про те, що 

поняття «дисциплінарні санкції» та поняття «санкція як частина норми» знаходяться у 

різних площинах, які можна співвідносити як явища пов‟язані із примусом. Проте 

слід розрізняти «джерело» такого примусу та суб‟єктів, уповноважених на його 

застосування.  

У тих випадках, коли у відносинах відповідальності приймає участь держава, є 

підстави стверджувати про можливість карального впливу.  

Друга обставина, яка випливає із наукового підходу, обґрунтованого у свій час 

вченими теоретиками (зокрема, Алексєєвим С.С., Красавчіковим О.О. та ін.), основу 

якого складає поділ примусу до виконання суб‟єктивного права на засоби захисту 

суб‟єктивних прав спрямовані на відновлення порушеного права та засоби юридичної 

відповідальності спрямовані на обтяження додатковими обов‟язками тощо
4
. Так, 

                                                 
1
 Певним підсумком теорії радянського трудового права стала робота Сироватської Л.О. (Сыроватская Л.А. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М. Юридическая литература, 1990. – 175 с.), 

серед російських таку позицію у свій час зайняв Курінний О.М. (розділ 9 його монографії (Куренной А.М. 

Трудовое право: на пути к рынку. – М.: Дело ЛТД, 1995. – С. 153-177) мав назву «відповідальність сторін 

трудового договору», а автор називав явище інститутом трудового права; проблемам відповідальності 

присвячене дослідження Вендіктова В.С. (Вендиктов В.С. Теоретические проблемы юридической 

отвественности в трудовом праве. – Харьков, Консум. –1995 – 136 с.) 
2
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). – М., Юридическая література, 

1976. – С. 47. 
3
 Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. – К.: Наукова думка, 1984. – 

С. 156. 
4
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). – М., Юридическая література, 

1976. – С. 13. 
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наявні у чинному кодексі дисциплінарні стягнення у власному розумінні обтяженнями 

назвати можна лише умовно.  

Передбачене у статті 147 дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення взагалі 

припиняє статус працівника. Підстава звільнення може обтяжувати інший правовий 

статус (безробітного тощо) але аж ніяк не може розглядатись як покладання на 

суб‟єкта відповідальності нового або додаткового до невиконаного обов‟язку, при 

цьому відмінного від порушеного 
1
. 

Догана як дисциплінарне стягнення – може розглядатись як обтяження тільки за 

певних умов. Зокрема, разом з іншими обставинами викликати неможливість 

застосування заохочень, тягнути за собою можливість звільнення і т.д. 

Слід погодитись з думкою, яка була висловлена ще у радянському трудовому 

праві про те, що зміст правової відповідальності (в першоджерелі – дисциплінарної 

відповідальності) може бути розкритий через розмежування правових статусів 

громадянина, конкретної особи та правопорушника
2
. Статус порушника трудової 

дисципліни є виразом юридичного та громадського осудження та складається 

внаслідок застосування відповідних засобів впливу
3
.  

Осудження слід визначить як сутнісну властивість усіх видив відповідальності, у 

т.ч. усіх видів юридичної відповідальності за умови визнання її у негативному аспекті.  

Отримання статусу як можливість покарання повинно бути співвіднесено із 

ступенем осудження порушника, змістом негативних наслідків. У даному випадку 

доречно пригадати такий критерій відмінності між карою та відшкодуванням, 

наведений Ребанє І.А, як відповідність осудження винуватого ступеню вини та 

особистості порушника
4
.  

Врахування особистості, попередньої праці та інших обставин при вирішені 

питання про притягнення до відповідальності працівника ставить під сумнів не тільки 

можливість існування ознаки покарання для відносин відповідальності, але й загальну 

можливість застосування традиційних підходів до визначення відповідальності сторін 

трудових відносин. Невипадково глава IX КЗпП, норми якої розглядаються вченими 

як інститут матеріальної відповідальності, має назву «Гарантії при покладенні на 

працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації».  

Трудове право належить до тих галузей права, у яких на перший план виходить 

не стягнення (покарання) як наслідок неправомірної поведінки, а відповідальність за 

виконання норми, за здійснення позитивних дій, яка ще у радянський науці отримала 

назву «позитивної відповідальності»
5
. 

Незважаючи на існування критичного ставлення до позитивної 

відповідальності
6
, є усі підстави для висновку про те, що вчення про позитивну 

відповідальність набуває поширення у сучасній науці трудового права та отримує 

розвиток у вигляді такого об‟єкту, як соціальна (або соціально-

                                                 
1 Цивільне право України. Загальна частина. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 216.  
2
 Смирнов В.Н. Понятие дисциплинарной ответственности //Российский ежегодник трудового права. – 2006. –ғ 

2 / Под ред. Е.Б. Хохлова – Спб.: Издательский Дом С.-Петерб. Гос. Ун-та, Издательство юридического 

фаультета С.-Петерб. Гос. Ун-та, 2007. – С. 802. 
3
 Там. само. – С. 806 

4
 Ребане И А. Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский правопорядок 

:Автореферат дис… д.ю.н. / Прокуратура СССР. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности. –М., 1968. – 51 с 
5
 Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение. –1971. 

– ғ 3. – С. 51,53. 
6
 Котова Л.В. Проблеми правового статусу працівника як суб‟єкта трудового права в умовах ринкових 

відносин. Автореферат дис. к.ю.н., – Луганск, 2009. – С. 10.  
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правова) відповідальність. При цьому слід стверджувати, що поняття «позитивна 

відповідальність» та «соціальна (соціально-правова) відповідальність» пов‟язані, але 

не тотожні. Одночасне («синонімічне») використання цих понять може бути 

прийнятне лише за умови констатації ознак (властивостей) подібності. Варто взяти до 

уваги, що поєднання позитивної (соціальної, соціально-правової та ін.) на негативної 

«складової» у єдиному понятті «відповідальність» перетворює її у правову фікцію, 

оскільки стан свідомого ставлення до дотримання обов‟язків забезпечує реальне їх 

дотримання, а це означає «виключення» санкцій та інших негативних наслідків для 

учасників трудових відносин. 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, слід констатувати наявність 

актуального наукового завдання – формування загального вчення про 

відповідальність.  

Виходячи із особливостей існуючого типу суспільної взаємодії як об‟єктивної 

основи виникнення та існування трудових відносин та першоджерела для змісту норм 

трудового права слід констатувати комплексний забезпечувальний характер норм про 

відповідальність у трудовому.  

Сутність відносин, які виникають між роботодавцем и працівником, об‟єктивно 

обумовлена наявним типом суспільної взаємодії, що виключає можливість карального 

впливу як такого, котрий не відповідає меті таких відносин та характеризується 

відсутністю серед зазначених осіб суб‟єкта, який реалізує державний примус.  

Визнаючи у якості реалізації охоронної функції трудового права можливість 

карного впливу на порушників трудового порядку (правопорядку) з боку держави, 

слід зазначити відсутність каральних засобів регулювання стосунків, які складаються 

між роботодавцем та працівником.  

Відповідальності як стан відносин (стосунок) між суб‟єктами трудових 

відносини не може бути повністю описаний ознаками існуючих видів юридичної 

відповідальності, що вимагає розгляду явища соціальної відповідальності як 

складової частини вчення про відповідальність у трудовому праві.  

Поняття «соціальна відповідальність» має певний зв'язок, але не поглинається 

поняттям «позитивна відповідальність». Перша має за основу стосунки інтересів як 

характеристик соціальних суб‟єктів, остання є по-суті правовим закріпленням 

основних чинників сфери світогляду та ціннісних орієнтацій. У вказаному контексті 

позитивна відповідальність «народжена» в межах позитивістського 

(нормотивіського) праворозуміння. Соціальна відповідальність іманентна 

соціологічному напрямку у праворозумінні. 
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Емілія Дмитренко 

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ  

ФІНАНСОВОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

Існування відповідальності, обумовленої суспільним характером людської 

поведінки, дозволяє у будь-яких ситуаціях співвідносити вчинки з існуючими у 

суспільстві цінностями і нормами, з інтересами інших суб'єктів і відповідно до них 

поступати відповідально, або, навпаки – вчиняти діяння, що не відповідають тим 

соціальним, моральним, юридичним вимогам, які суспільство, держава пред‟являють 

до суб‟єктів суспільних відносин. Відповідальність є складним, багатостороннім 

поняттям, що має філософський, психологічний, соціальний, моральний, юридичний 

характер. У Словнику російської мови С. Ожегова відповідальність тлумачиться як 

необхідний обов„язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них
1
. З 

філософської точки зору відповідальність є відображенням об'єктивного, історично 

конкретного характеру взаємовідносин між особистістю, колективом, суспільством з 

точки зору свідомого здійснення взаємних вимог, що пред'являються їм
2
. 

Усі види відповідальності вчені-психологи розглядають як форми контролю за 

діяльністю суб‟єкта на різних етапах і характеризують відповідальність або з позицій 

суспільства, або з позицій особи
3
. Дослідники розуміють соціальну сутність 

відповідальності як обов‟язок індивіда виконувати вимоги, що пред‟являються до 

нього суспільством, державою, колективом, і зобов‟язання, покладені на іншу 

сторону
4
.  

Відповідальність має і моральний характер, на що вказували ще представники 

правової думки Давнього Китаю (влада повинна використовувати не лише покарання, 

але і моральні норми впливу на людей, інакше народ буде прагнути ухилитися від 

покарань і не буде відчувати сорому
5
). Вчені, визначили, що моральна 

відповідальність означає перш за все усвідомлення людиною свого морального 

обов‟язку, суспільний, моральний осуд, захід морального впливу
6
.  

Одним із важливих засобів організації належного виконання приписів правових 

норм, попередження та припинення небажаної з точки зору закону поведінки суб‟єктів 

суспільних відносин виступає юридична відповідальність – об‟єктивно необхідний у 

сучасних умовах засіб забезпечення функціонування держави, суспільства, особи.  

Традиційно юридичну відповідальність визначають як застосування до особи, 

що здійснила правопорушення, заходів державного примусу, передбачених санкцією 

порушеної норми, в установленому для цього процесуальному порядку
7
. У змісті 

юридичної відповідальності також виокремлюють суб‟єктивний момент, тобто 
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обов‟язок (необхідність)
1
 винної особи підлягати заходам державного примусу за 

вчинене правопорушення. Н. Боброва, М. Бояринцева, С. Братусь вважають, що це 

специфічний юридичний обов‟язок, що існував раніше або виник заново внаслідок 

вчинення правопорушення і який виконується примусово
2
, сутністю якого є 

необхідність винного відповідати за свою юридично значиму поведінку (діяльність)
3
. 

Отже, з урахуванням вищенаведених думок, юридична відповідальність є обов‟язком 

суб‟єкта діяти відповідно до вимог правових норм або ж підлягати заходам 

державного примусу за їх порушення.  

Більшість дослідників вказують, що юридична відповідальність виникає у 

правовідношенні між двома суб‟єктами: уповноважуючим (держава
4
, державні 

органи
5
) та зобов‟язаним (суб‟єкт правопорушення

6
, особа, яка звинувачується у 

правопорушенні
7
). Якщо уповноважуючий суб‟єкт завжди володіє повноваженнями і 

фактичною здатністю до реалізації карально-примусового впливу та правом 

застосовувати до правопорушника міру покарання, визначених санкціями, то 

зобов‟язаний перебуває у стані відповідальності (підзвітності, підконтрольності 

тощо)
8
.  

З огляду на зазначене вважаємо, що змістом відносин юридичної 

відповідальності суб‟єктів фінансового права є сукупність прав і обов‟язків 

уповноважуючого та зобов‟язаного суб‟єктів, які реалізуються шляхом заохочення за 

належну правомірну поведінку суб‟єктів, передбачену правовими нормами, чи 

примусу до виконання приписів норм права в разі їх порушення. Тобто, 

правовідносини юридичної відповідальності існують, змінюються та припиняються з 

факту правомірної (неправомірної) поведінки їх суб‟єктів. Відповідно, існує негативна 

(ретроспективна) та позитивна (перспективна) юридична відповідальність суб‟єктів 

фінансового права.  

Ретроспективна юридична відповідальність, на думку вчених, – це 

відповідальність за минулу протиправну поведінку
9
; захід державного примусу, що 

базується на юридичному та суспільному засудженні правопорушення і виражається в 

установленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого 

або майнового характеру
10

; здійснення негативних вчинків, які відступають від 

обов‟язку
11

; примус і покарання за здійснене порушення правової заборони
12

; реакція 

на правопорушення
13

. 
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Таким чином, ретроспективна юридична відповідальність є сукупністю 

правовідносин між уповноваженим та зобов‟язаним суб‟єктами з приводу порушення 

зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів та обов‟язок уповноваженого суб‟єкта 

засудити поведінку зобов‟язаного, а обов‟язок зобов‟язаного – понести 

відповідальність за протиправні діяння шляхом позбавлення належних йому певних 

благ (майнового, особистого характеру).  

Розглядаючи ретроспективну юридичну відповідальність суб‟єктів фінансового 

права, її особливостями вважаємо такі: означає, що мав місце факт порушення 

загальнообов‟язкових правил поведінки у сфері фінансової діяльності; її підставою є 

вчинення правопорушення у цій сфері; характеризується засудженням суб‟єкта 

правопорушення за протиправні діяння у сфері фінансової діяльності, покладанням на 

нього встановленого законодавством та забезпеченого державою юридичного 

обов‟язку бути позбавленим належних йому певних благ (майнового та особистого 

характеру) за скоєне правопорушення
1
. З урахуванням цього ретроспективна 

юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права є сукупністю правовідносин 

між уповноваженим та зобов‟язаним суб‟єктами з приводу порушення зобов‟язаним 

суб‟єктом правових приписів у зазначеній сфері та засудження уповноваженим 

суб‟єктом такої поведінки зобов‟язаного суб‟єкта шляхом застосування до нього 

заходів державного примусу. 

Дослідники змістом перспективної юридичної відповідальності вважають 

реальну правомірну поведінку суб‟єкта права
2
, відповідальність за належне виконання 

обов‟язків, юридичну компетентність тощо
3
; сумлінне (відповідальне) виконання 

суб‟єктом усіх правових приписів
4
; позитивне ставлення особи до скоєних нею 

вчинків, розуміння важливості своїх дій для суспільства, прагнення і бажання 

виконати їх як можна ефективніше, краще, швидше
5
. Така відповідальність 

реалізується у правомірній поведінці
6
 шляхом схвалення чи заохочення

7
, морально 

свідомого ставлення до виконання обов‟язків
8
. Таким чином, перспективна юридична 

відповідальність – це сукупність правовідносин між уповноваженим і зобов‟язаним 

суб‟єктами з приводу дотримання зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів та 

обов‟язок уповноваженого суб‟єкта заохотити таку поведінку. З урахуванням цього 

перспективна юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права є сукупністю 

правовідносин між уповноваженим і зобов‟язаним суб‟єктами з приводу дотримання 

останнім правових приписів у сфері фінансової діяльності та заохочення такої 

поведінки уповноваженим суб‟єктом.  

Отже, юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права – це сукупність 

правовідносин, які виникають, змінюються, припиняються у зв‟язку із дотриманням 
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зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів у сфері фінансової діяльності і 

передбачають заохочення такої поведінки уповноваженим суб‟єктом (перспективна 

відповідальність) та у зв‟язку із порушенням зобов‟язаним суб‟єктом правових 

приписів у зазначеній сфері і передбачають засудження уповноваженим суб‟єктом 

такої поведінки зобов‟язаного суб‟єкта шляхом застосування до нього заходів 

державного примусу (ретроспективна відповідальність). 

Нами ознаки юридичної вiдповiдальностi суб‟єктiв фiнансового права 

подiляються на загальнi та конкретнi (специфiчнi): загальні – притаманнi будь якому 

виду вiдповiдальностi, якi ми визначили вище; конкретнi (специфiчнi) – вказують на 

найспецифiчнiшi риси, притаманнi лише для юридичної вiдповiдальностi за 

правопорушення у сферi фiнансової дiяльностi. 

Загальними ознаками юридичної відповідальності суб‟єктів фінансового права, 

на нашу думку, є такі: 

 має зовнішньо виражений свідомо-вольовий характер у вигляді діяння (дії або 

бездіяльності), що є суспільно корисним (шкідливим); 

 базується на державно-владному впливові уповноважених державних органів 

на поведінку суб‟єктів фінансового права шляхом їх заохочення (правомірна 

поведінка) чи застосування державного примусу (неправомірна поведінка);  

 встановлюється за дотримання або порушення правових норм; 

 є формою позитивної (негативної) оцінки державою поведінки суб‟єкта 

фінансового права; 

 виражається в обов‟язку суб‟єкта фінансового права діяти правомірно чи 

нести покарання за протиправну поведінку; 

 викликає для суб‟єкта певні позитивні (негативні) наслідки; 

 здійснюється під час правозастосовчої діяльності шляхом дотримання 

визначеного процесуального порядку та форм, установлених законом. 

Специфічні ознаки юридичної відповідальності суб‟єктів фінансового права 

зумовлені особливостями фінансово-правового регулювання і полягають у тому, що 

така відповідальність: спрямована на охорону фінансових правовідносин; настає за 

правомірну (неправомірну) поведінку суб‟єктів фінансового права; встановлюється 

державою в особі уповноважених органів, серед яких такі повноваження мають й 

окремі суб‟єкти фінансового права (органи Державної податкової служби, Державної 

контрольно-ревізійної служби, Національний банк України тощо); у результаті її 

застосування суб‟єкти зазнають позитивних (негативних) наслідків, зазвичай, 

майнового характеру; використовує власні правові засоби та засоби інших галузей 

права
1
. 

Систему юридичної відповідальності суб‟єктів фінансового права розглядаємо як 

сукупність 4 стадій: попередження; притягнення до юридичної відповідальності; 

встановлення юридичної відповідальності; реалізація юридичної відповідальності. З 

іншого боку, таку систему можна розглядати як сукупність правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується реалізація юридичної відповідальності суб‟єктів 

фінансового права також. До таких засобів належать принципи, мета, функції 

юридичної відповідальності. 

Юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права базується на системі 

визначених принципів – вихідних основоположних ідей, закріплених в чинному 

законодавстві, що виражають її сутність, природу, призначення та які випливають з її 

                                                 
1
 Дмитренко Е. С. Юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення 

фінансової безпеки України : монографія / Е. С. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 124-125. 
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змісту і дозволяють забезпечувати правопорядок у сфері фінансової діяльності 

держави, органів місцевого самоврядування. Вважаємо доцільним їх розділяти на 2 

групи: загальноправові та міжгалузеві. 

Загальноправові принципи закріплені в Конституції України і випливають із 

конституційних положень. До них належать такі принципи: верховенства права (ст. 8); 

рівності усіх перед законом; законності; гуманізму (статті 28, 29, 32, 55); 

справедливості; обґрунтованості; доцільності; презумпції невинуватості (ч. 1 ст. 62); 

невідворотності настання юридичної відповідальності (ст. 62); своєчасності; 

визначеності підстав юридичної відповідальності; взаємної юридичної 

відповідальності держави і особи.  

Міжгалузевим змістом наділений принцип особистого характеру 

відповідальності (ст. 62), її індивідуалізації (ст. 61).  

Важливим правовим засобом реалізації принципів є мета юридичної 

відповідальності суб‟єктів фінансового права, в якій виявляється соціальна 

необхідність та ефективність такої відповідальності. Мета дозволяє глибше пізнати 

сутність такої відповідальності та показати результати, які досягаються за допомогою 

даного правового засобу.  

Вчені мету юридичної відповідальності формулюють як регулювання і охорона 

суспільних відносин
1
, захист правопорядку

2
, виконання охоронної ролі при порушенні 

правових приписів
3
, покарання (відплата) за вчинене правопорушення

4
, забезпечення 

прав і свобод суб‟єктів
5
, виховання громадян

6
, перевиховання правопорушника

7
, 

виховання поважного ставлення до права
8
, запобігання скоєнню правопорушником та 

іншими особами нових протиправних діянь
9
.  

Враховуючи думки вчених, вважаємо метою юридичної відповідальності 

суб‟єктів фінансового права регулювання, охорону і захист суспільних відносин у 

сфері фінансової діяльності; забезпечення прав і свобод суб‟єктів фінансового права 

та їх виховання. Але, на нашу думку, основна мета юридичної відповідальності – 

забезпечення фінансової безпеки держави шляхом попередження вчинення 

правопорушень у сфері фінансової діяльності, а у випадку їх вчинення – захист 

фінансової системи від протиправних посягань шляхом компенсації насамперед 

матеріальної шкоди, заподіяної правопорушенням, та покарання винних. 

Мета юридичної відповідальності суб‟єктів фінансового права визначає її 

функції – головні напрямки юридичного впливу на їх поведінку.  

Більшість дослідників виділяють штрафну та правовідновлювальну функції
10

 або 

ж каральну та відновлювальну функції
11

 чи лише правовідновлювальну
12

, не вказуючи 

про їх належність до охоронної функції. О. Скакун називає правоохоронну функцію, 

яку поділяє на правовідновлювальну (компенсаційну) та каральну (штрафну)
1
. З цією 
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точкою зору слід погодитися і виокремлювати охоронну функцію юридичної 

відповідальності суб‟єктів фінансового права, спрямовану на охорону суспільних 

відносин у сфері фінансової діяльності. У її складі слід виділити 

правовідновлювальну функцію, реалізація якої дозволяє державі, органам місцевого 

самоврядування стягнути з винного нанесену шкоду і таким чином відновити 

порушені фінансові інтереси держави, суспільства, особи. Так як основне 

призначення її компенсувати втрати через скоєне правопорушення, то, на наш погляд, 

називати її слід правовідновлювальна (компенсаційна). 

До правоохоронної функції належить і каральна, спрямована на покарання 

правопорушника
1
, зміну юридичного статусу особи правопорушника шляхом 

обмеження прав і свобод, їх позбавлення або покладання додаткових обов‟язків
2
. 

Деякі вчені називають її штрафною
3
, каральною (штрафною)

4
, з чим не погоджуємося, 

адже покарання правопорушника відбувається застосуванням не лише штрафу, а й 

інших заходів примусу (обмеження волі, позбавлення права, припинення 

фінансування). Доцільніше таку функцію називати каральною (штрафна може 

виступати її підвидом), адже вона характеризує реакцію на шкоду, спричинену 

правопорушенням, через покарання правопорушника.  

Вчені також виділяють виховну функцію
5
, хоч і не розкривають її змісту. На 

нашу думку, основне призначення виховної функції юридичної відповідальності 

суб‟єктів фінансового права – формувати у таких суб‟єктів мотиви до правомірної 

поведінки, виховувати у дусі поваги до закону. Її реалізація передбачає здійснення 

заходів із попередження правопорушень.  

Деякі дослідники мову ведуть про превентивну (попереджувальну)
6
 функцію 

юридичної відповідальності. Ми підтримуємо погляди О. Скакун про розмежування 

превентивної функції на спеціальнопривентивну та загальнопревентивну у складі 

виховної функції
7
. Їх сутність, на нашу думку, полягає в спрямуванні на попередження 

вчинення правопорушником нових правопорушень (часткова (спеціальна) превенція), 

на попередження вчинення іншими особами правопорушень (загальна превенція). 

Окрім того, завдяки застосуванню відповідальності можна не лише усунути факт 

правопорушення, а й його причини та умови, попередити вчинення інших 

правопорушень, виховувати особу в дусі поваги до прав та інтересів інших осіб, до 

закону. 

Ю. Крохіна виокремлює соціальну функцію фінансово-правової 

відповідальності, що виражається у здійсненні загального попередження фінансових 

правопорушень шляхом спонукання суб‟єктів фінансового права до дотримання норм 

фінансового законодавства
8
. Але, на нашу думку, мова йде про превентивну функцію. 

Існують думки, що юридична відповідальність виконує також організуючу 

(регулятивну)
9
 чи лише регулятивну функції

1
, які слід підтримати. Разом з тим 
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вважаємо більш коректною її назву «регулююча», оскільки юридична 

відповідальність виступає регулятором правомірної (неправомірної) поведінки, вказує 

на невідворотність покарання за вчинене правопорушення. 

Але юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права виконує також і інші 

функції, про які мова не йде в науковій літературі. До них відносимо такі: 

1) гарантуючу – її сутністю є здатність юридичної відповідальності суб‟єктів 

фінансового права виступати в якості найважливішої гарантії реалізації та охорони 

правових норм, які регулюють фінансові правовідносини; 

2) стимулюючу – полягає у впливові юридичної відповідальності на свідомість 

суб‟єктів фінансового права з метою створення стимулів при виборі варіантів 

поведінки та стимулювання правомірної поведінки; 

3) правозабезпечувальну – сприяє безпосередньому забезпеченню захисту 

фінансових інтересів держави, суспільства та особи, їх прав та обов‟язків у сфері 

фінансової діяльності. 

Таким чином, функціями юридичної відповідальності суб‟єктів фінансового 

права є:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання видової різноманітності юридичної відповідальності займають одне з 

центральних місць у загальній теорії права та у галузевих юридичних науках. 

Дослідники цього питання критерієм поділу юридичної відповідальності вважають 

галузеву структуру права
1
, галузеву належність порушеної норми законодавства

2
 або 

характеристику видів правопорушень
3
. Найбільш вдалим, на наш погляд, є критерій, 

запропонований А.Суріловим, а саме – галузева належність порушеної норми 

законодавства, за яким традиційно у теорії права виділяють чотири види юридичної 

відповідальності: кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову..  

Більшість вітчизняних фахівців приймають традиційний поділ юридичної 

відповідальності, керуючись змістом п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції. Але наявні 

законодавчі недоречності певним чином були виправлені рішенням КСУ від 30 травня 

2001 р. ғ7-рп/2001, яким роз‟яснено: конституційне положення треба розуміти так, 

що ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності
1
. Таке 
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тлумачення дало право дослідникам цього питання цілком логічно припустити: 

перелік видів юридичної відповідальності включає також і інші види, які 

безпосередньо не вказані в Конституції
1
. 

Відповідно, вчені окремим видом юридичної відповідальності вважають 

фінансово-правову відповідальність
2
, називаючи її по-різному: «фінансово-правова 

відповідальність»
3
, «фінансова юридична відповідальність»

4
, «фінансова 

відповідальність»
5
, «відповідальність за порушення фінансового законодавства»

6
, 

«відповідальність за порушення норм фінансового права»
7
. 

На наш погляд, поняття «фінансово-правова відповідальність», «фінансова 

юридична відповідальність» є тотожними, але більш коректним слід вважати перше з 

них. Разом тим поняття «фінансово-правова відповідальність» потрібно 

відмежовувати від таких, як «юридична відповідальність у фінансовому праві», 

«відповідальність за порушення норм фінансового права», «юридична 

відповідальність суб‟єктів фінансового права». Ми використовуємо два поняття: 

«фінансово-правова відповідальність» (у вузькому значенні) та «юридична 

відповідальність суб‟єктів фінансового права» (у широкому значенні), які 

співвідносяться між собою як частина і ціле. 

Фінансово-правову відповідальність визначають як застосування до порушника 

фінансово-правових норм заходів державного примусу уповноваженими на те 

державними органами
8
. 

На наш погляд, для визначення у системі сучасного правознавства сутності 

фінансово-правової відповідальності необхідно сформулювати специфічні ознаки 

фінансово-правової відповідальності, зумовлені особливостями фінансово-правового 

регулювання. Останні, на думку дослідників, полягають у тому, що така 

відповідальність: настає за фінансове правопорушення; встановлюється державою у 

фінансово-правових нормах, які є охоронними і містять у своїй структурі фінансово-

правові санкції; викликає для правопорушника певні негативні наслідки, як правило, 

майнового характеру; реалізується у специфічній процесуальній формі
1
. 
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Інші дослідники виділяють такі специфічні особливості фінансово-правової 

відповідальності: рішення про накладання фінансових санкцій може бути прийнято як 

державним органом, так і (у визначених законом випадках) власне правопорушником
1
 

(наприклад, у разі виявлення помилки в обчисленні податку порушник до початку 

перевірки органом ДПС може самостійно донарахувати суми податку та сплатити 

пеню, що буде підставою для не застосування до нього штрафних санкцій 

державними органами). 

Ми додаємо, що фінансово-правова відповідальність спрямована на охорону 

фінансових правовідносин та метою її застосування є не лише припинення 

правопорушення, а й покарання правопорушника у формі, притаманній сфері 

фінансово-правового регулювання. 

Для того, щоб визнати фінансово-правову відповідальність самостійним видом 

юридичної відповідальності, слід виявити її зв‟язок з іншими видами та відмежувати 

від них. Деякі вчені, вважаючи фінансово-правову відповідальність різновидом 

майнової (правовідновлювальної) відповідальності, прирівнюють її до цивільно-

правової
2
, майнової

3
. Таку позицію справедливо критикують В. Кротюк, А. Іоффе, Д. 

Лук‟янець
4
.  

Існує також думка про адміністративну природу фінансових санкцій
5
 та про їх 

віднесення до інституту адміністративної відповідальності, хоч при цьому не 

виключається виділення їх в якості нового виду юридичної відповідальності – 

фінансово-правової
6
.  

І. Зуб питання про фінансово-правову відповідальність також пов‟язує із 

природою фінансової санкції шляхом її співвідношення з традиційними видами 

юридичної відповідальності. На думку вченого, лише в тому разі, якщо не вдасться її 

ідентифікувати в рамках існуючих видів, правомірно ставити питання про такі санкції 

як новий вид юридичної відповідальності
7
. З такими аргументами погоджуються В. 

Кротюк, А. Іоффе, Д. Лук‟янець
8
.  

На нашу думку, основною відмінністю фінансово-правової відповідальності від 

адміністративної та кримінальної є те, що до фінансово-правової відповідальності 

може бути притягнуто як фізичну, так і юридичну особу. Цивільна і фінансово-

правова відповідальність відрізняються їх об‟єктом: об‟єктом під час застосування 

цивільно-правової відповідальності виступає майно правопорушника, а фінансово-

правової – фонди коштів, які не можна ототожнювати із простою сукупністю майна. 

При цьому стягненню підлягають не лише кошти, що належать правопорушнику, а й 

кошти, які він має отримати, чи якими він уже розпорядився. Окрім того, цивільно-

правова відповідальність має відновлювальний характер, а фінансова – ще й 

штрафний
1
. 

Проаналiзувавши думки вчених, доходимо висновку, що фiнансово-правова 

вiдповiдальнiсть є самостiйним видом юридичної вiдповiдальностi, яку слід 
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розглядати у перспективному (позитивному) та ретроспективному 

(негативному) аспектах. На нашу думку, фiнансово-правова відповідальність у 

перспективному аспекті є сукупнiстю правовiдносин, які виникають, змінюються, 

припиняються у зв‟язку із дотриманням зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів у 

сфері фінансової діяльності та передбачають заохочення такої поведінки 

уповноваженим суб‟єктом. Фiнансово-правова відповідальність у ретроспективному 

аспекті – це сукупнiсть правовiдносин, які виникають, змінюються, припиняються у 

зв‟язку із порушенням зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів у зазначеній сфері 

та передбачають засудження уповноваженим суб‟єктом такої поведінки зобов‟язаного 

суб‟єкта шляхом застосування до нього фінансово-правових санкцій. 

Викладене дає можливість зробити такі висновки:  

 юридична відповідальність є одним із важливих засобів організації належного 

виконання приписів правових норм, попередження та припинення небажаної з точки 

зору закону поведінки суб‟єктів фінансових правовідносин;  

 змістом відносин юридичної відповідальності суб‟єктів фінансового права є 

сукупність прав і обов‟язків уповноважуючого та зобов‟язаного суб‟єктів, які 

реалізуються шляхом заохочення за належну правомірну поведінку суб‟єктів у сфері 

фінансової діяльності, передбачену правовими нормами, чи примусу до виконання 

приписів норм права в разі їх порушення; 

 юридична відповідальність суб‟єктів фінансового права є сукупністю 

правовідносин, які виникають, змінюються, припиняються у зв‟язку із дотриманням 

зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів у сфері фінансової діяльності і 

передбачають заохочення такої поведінки уповноваженим суб‟єктом (перспективна 

відповідальність) та у зв‟язку із порушенням зобов‟язаним суб‟єктом правових 

приписів у зазначеній сфері та передбачають засудження уповноваженим суб‟єктом 

такої поведінки зобов‟язаного суб‟єкта шляхом застосування до нього заходів 

державного примусу (ретроспективна відповідальність);  

 систему юридичної відповідальності суб„єктів фінансового права є сукупністю 

стадій (попередження, притягнення, встановлення та реалізація юридичної 

відповідальності), правових засобів (принципи, мета, функції юридичної 

відповідальності) та її видів;  

 поняття «фінансово-правова відповідальність» та «юридична відповідальність 

у фінансовому праві» співвідносяться між собою як часткове та загальне;  

 фiнансово-правова вiдповiдальнiсть є самостiйним видом юридичної 

вiдповiдальностi, яку слід розглядати у перспективному аспекті як сукупнiсть 

правовiдносин, які виникають, змінюються та припиняються у зв‟язку із дотриманням 

зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів у сфері фінансової діяльності та 

передбачають заохочення такої поведінки уповноваженим суб‟єктом; у 

ретроспективному аспекті – як сукупнiсть правовiдносин, які виникають, змінюються 

та припиняються у зв‟язку із порушенням зобов‟язаним суб‟єктом правових приписів 

у зазначеній сфері та передбачають засудження уповноваженим суб‟єктом такої 

поведінки зобов‟язаного суб‟єкта шляхом застосування до нього фінансово-правових 

санкцій. 

Подальше дослідження різних аспектів юридичної відповідальності суб‟єктів 

фінансового права має бути спрямоване на вдосконалення механізму такої 

відповідальності з метою захисту фінансової системи України від протиправних 

діянь.  
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Ніна Теремцова 

 

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ  

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВA УКРАЇНИ  

І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Відповідно до п. 3 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 

України віднесено здійснення парламентського контролю у межах, визначених 

Конституцією України
1
. 

Парламент України є учасником бюджетного процесу і бере участь у бюджетній 

діяльності на всіх його стадіях. Враховуючи це, саме на Верховну Раду України 

покладено здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній 

стадії бюджетного процесу. 

Серйозним недоліком, що передбачено Бюджетним кодексом України щодо 

механізму фінансового контролю, є відсутність спеціалізації контрольних органів. 

Вбачається, що посадові особи органів Державного казначейства України, які 

санкціонують витрати розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, не володіючи 

детальною інформацією щодо специфіки діяльності різноманітних бюджетних 

установ, не здатні змістовно аналізувати документи щодо витрат, які надходять до 

них. При чому, навіть якщо штат органів Державного казначейства України у 

перспективі розшириться настільки, щоб з‟явилася можливість істотно скоротити 

чисельність отримувачів бюджетних коштів, що мають обслуговуватись одним 

чиновником Державного казначейства України, проблема не буде вирішена остаточно, 

оскільки такий контроль все ж таки матиме не регулярний характер, а формальний.  

Із цих причин у міжнародній практиці зовнішній фінансовий контроль зазвичай 

доповнюється внутрішнім. Наприклад, у США крім General Accounting Office 

(GAO) – аналога української Рахункової палати – і Department Treasury (DOT) – 

Державного Казначейства – діє Office Inspector Generals (OIG). Цей орган, як і GAO, 

підзвітний Конгресу. Генеральні інспектора до великих урядових агентств 

призначаються Президентом (до деяких із них – із відома або за дозволом Сенату). 

Такі інспектори діють практично в усіх урядових агентствах. 

Функції генеральних інспекторів полягають у постійному моніторингу урядових 

агентств, при яких вони знаходяться. Повноваження інспекторів включають 

традиційний аудит, індивідуальні кримінальні розслідування, оцінку програм, аналіз 

відомчої політики. Для виконання покладених на них повноважень інспектори мають 

повний доступ до всієї необхідної інформації у своїх агентствах, проте їм заборонено 

втручатися у їх поточну діяльність. Свої звіти (поточні піврічні і 

термінові) інспектори представляють главам агентств, при яких вони знаходяться. 

Голова агентства зобов'язаний направити звіт (протягом 30 днів для піврічних і 7 днів 

для термінових звітів) до Конгресу без будь-яких змін. При цьому він має право 

додати до звіту свої коментарі. Таким чином, генеральні інспектори є єдиними серед 

тих, кого призначає Президент до урядових агентств, які мають право безпосередньо 

звертатися до Конгресу без необхідності у попередній перевірці з боку OIG. 

Хоча генеральні інспектори можуть бути усуненими із посади Президентом, 

їхню незалежність забезпечує право самостійного найму асистентів та іншого 
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персоналу OIG. Вони також мають вільно проводити ті перевірки і розслідування, які 

вони вважають необхідними.  

Крім GAO і OIG урядові агентства мають своїх внутрішніх бухгалтерів і 

аудиторів, хоча, дійсно, незалежність таких внутрішніх контролерів від керівників 

урядових агентств є умовною. Нарешті, урядові агентства мають право наймати 

зовнішніх аудиторів для проведення перевірок. Причому звіти таких зовнішніх 

аудиторів як правило є відкритими для GAO і OIG
1
. 

У перспективі бажано заснувати аналогічний OIG інститут спеціалізованого 

фінансового контролю і в Україні. Поки ж можна запропонувати підвищити 

кваліфікаційні вимоги і ступінь відповідальності бухгалтерських кадрів бюджетних 

установ, запровадити інститут бюджетного бухгалтера, призначення якого сприяло б 

зміцненню бюджетної дисципліни. Під бюджетним бухгалтером слід розуміти 

бухгалтера бюджетної установи, що фінансується на підставі кошторису прибутку і 

витрат.  

Бухгалтер з бюджетними повноваженнями повинен буде забезпечувати цільове 

використання бюджетних коштів згідно із затвердженим кошторисом прибутку і 

витрат і нести повну матеріальну відповідальність за неналежне виконання 

покладених на нього обов‟язків. 

Можна внести норму щодо обов‟язків бухгалтера відшкодовувати збитки, що 

були спричинені його діями отримувачу бюджетних коштів, хоча така пропозиція 

виглядає дещо ідеалістично, однак можна було закріпити реальні і корисні норми, такі 

як норми щодо прийому на роботу і звільнення бюджетного бухгалтера, що має 

здійснюватися за погодженням із органами Державного казначейства; щодо атестату 

відповідної кваліфікації, виданого Міністерством фінансів України як обов‟язкової 

умови прийому на роботу бюджетного бухгалтера; норма стосовно того, що крім 

підстав, які передбачені трудовим законодавством, підставою для звільнення 

бюджетного бухгалтера є подання керівника органу Державного Казначейства 

України. За наявності подання органу Державного Казначейства про звільнення 

бюджетного бухгалтера, Міністерство Фінансів повинне розглянути і питання про 

анулювання виданого цьому бухгалтеру кваліфікаційного атестата. 

Важливою науковою проблемою є вдосконалення повноважень Рахункової 

палати України, яка є постійно діючим органом контролю в Україні, і правовий статус 

якої закріплено ст. 98 Конституції України
2
 та Законом України «Про Рахункову 

палату» від 11 липня 1996 р.
3
 Відповідно до Конституції України Рахункова палата від 

імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням. 

Після внесення змін до Конституції України, які розширили повноваження 

Рахункової палати України, на жаль не було внесено змін чи доповнень до інших 

нормативно-правових актів, що визначають правові основи діяльності Рахункової 

палати, її статус, повноваження, функції тощо. Так, ні Законом України «Про 

Рахункову палату», ні Бюджетним кодексом України не визначено повноваження цієї 

інституції щодо здійснення контролю за надходженням коштів до Державного 

                                                 
1
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бюджету України. Це, на наш погляд, унеможливлює здійснення належного контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства Рахунковою палатою.  

На наш погляд, розпорядчі повноваження, надані Рахунковій палаті, недостатні 

для її ефективного функціонування. Зокрема, на відміну від Мінфіну і Державного 

казначейства України, Рахункова палата не має права приймати рішення про 

незперечне стягнення з отримувача бюджетних коштів, що використовуються не за 

цільовим призначенням, накладати санкції за бюджетні правопорушення. Таке 

положення пояснюється побоюванням порушити принцип розподілу влади. На нашу 

думку, ця небезпека явно перебільшена, оскільки Рахункова палата не може бути 

визнана представницьким органом.  

Доцільно посилити незалежність Рахункової палати, оскільки від зміни 

більшості голосів в парламенті позитивного результату все одно може не бути. Адже 

довіра парламенту до діяльності Рахункової палати повинна забезпечуватися не збігом 

політичних поглядів її посадовців із поглядами депутатів, а професіоналізмом 

аудиторів та їхньою незалежністю від виконавчих органів. На користь такого рішення 

вказує і досвід розвинених країн, у яких керівники контрольних органів, що створені 

парламентами, призначаються на терміни більш тривалі, ніж терміни повноважень 

самих парламентів (у США – на 15 років, у Канаді – на 10, у ФРН, Австрії і Угорщині 

– 12 років), і вони можуть бути усунені з посади за рішенням парламенту тільки у 

випадку некомпетентності або у порядку імпічменту. У багатьох країнах законом 

гарантується незалежне становище членів і співробітників вищого контрольного 

органу. У ФРН, наприклад, президент, віце-президент, завідувачі відділами і 

секторами Федеральної Рахункової палати подібно суддям підпорядковуються тільки 

закону і не можуть бути усунені зі своїх посад без їх власної на те згоди
1
. 

Беручи до уваги, що Рахункова палата не є представницьким органом, ми не 

вбачаємо ніяких підстав для позбавлення її розпорядчих повноважень, які необхідні 

для здійснення фінансового контролю. У першу чергу необхідно надати їй право 

застосування заходів правопоновлюючого характеру, і зокрема, право безакцептного 

списання із бюджетних і розрахункових рахунків отримувачів бюджетних коштів, що 

використовуються не за призначенням. Щодо розрахункових рахунків, які ведуться в 

органах Державного казначейства, то на наш погляд Рахунковій палаті слід надати 

право блокування витрат, аналогічне тому, яке надане Міністру фінансів. 

Менш значним є питання щодо права Рахункової палати самостійно 

застосовувати санкції за бюджетні правопорушення. У міжнародній практиці подібні 

повноваження надаються органам фінансового контролю, що утворені законодавчою 

владою. Проте, наприклад, General Accounting Office США не має права накладати 

санкції за виявлені правопорушення, але доповідає про них Конгресу, який у свою 

чергу повідомляє про них Департаменту юстиції. Проте паралельне існування 

декількох юрисдикційних органів, за відсутності ієрархії між ними, може привести до 

прийняття суперечливих рішень з однієї і тієї ж справи, перешкоджати одноманітності 

правозастосовчої практики. Проте це не означає, що Рахункова палата не може бути 

ініціатором застосування адміністративних санкцій. Щоб це право Рахункової палати 

не перетворилося на фікцію, у Бюджетному кодексі потрібно закріпити обов'язок 

Мінфіну і Державного казначейства розглядати подання Рахункової палати про 

застосування санкцій до порушників бюджетного законодавства і передбачити 

процедуру (можливо – судову) оскарження Рахунковою палатою рішень Мінфіну і 
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Державного казначейства про відмову у порушенні кримінальної справи про 

бюджетні правопорушення.  

Крім того, з метою посилення ролі Рахункової палати у здійсненні фінансового 

контролю слід внести наступні зміни до законодавства: передбачити обов‟язок 

органів, що відповідальні за виконання державного бюджету (Мінфіну і Державного 

казначейства), надавати за запитом Рахункової палати інформацію про здійснення 

ними операцій із коштами державного бюджету та про будь-які інши види фінансової 

звітності. Встановити терміни здійснення і відповідальність за невиконання цього 

обов‟язку; ввести до переліку бюджетних правопорушень, передбачених Бюджетним 

кодексом, таке правопорушення, як невиконання приписів Рахункової палати або 

недотримання порядку і термінів розгляду подання Рахункової палати. 

На сьогодні в Україні постає проблема щодо відповідальності за бюджетні 

правопорушення. У порівнянні із раніше діючим законодавством норми Бюджетного 

кодексу, що були присвячені проблемам відповідальності за порушення бюджетного 

законодавства, є кроком вперед. Проте відповідна частина Бюджетного кодексу 

(Розділ V, Глава 18) є найслабшою його частиною.  

Перш за все слід зазначити, що Бюджетний кодекс містить поняття «бюджетного 

правопорушення», під якими розуміється дія або бездіяльність учасника бюджетного 

процесу, що призвела до порушення встановленого законодавством порядку 

складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів та звіту про їх 

виконання. Дія або бездіяльність утворюють об‟єктивну сторону бюджетного 

правопорушення, тобто ті його ознаки, що характеризують саме поведінку учасників 

бюджетного процесу. Більшість правопорушень характеризується бездіяльністю 

винних осіб, окремі ж (такі, наприклад, як нецільове використання бюджетних 

коштів) – активними діями. 

Слід зазначити, що у Бюджетному кодексі (ст. 116)
1
 зовсім відсутні вказівки на 

суб‟єктивну сторону бюджетного правопорушення, тобто, перш за все, на те, чи є 

обов‟язковою наявність вини правопорушника, яка її форма (умисел чи 

необережність), чи необхідно встановлювати мотиви вчинення правопорушення тощо. 

Наразі аналіз практики притягнення до відповідальності за бюджетні правопорушення 

свідчить про те, що бюджетні правопорушення можуть здійснюватися (щодо дій 

фізичних осіб) як умисно, так і необережно.  

Українська правова система не знала інших видів юридичної відповідальності, 

окрім цивільної, адміністративної і кримінальної. Заходи відповідальності за 

порушення будь-якого галузевого законодавства (окрім цивільного), якщо тільки за 

своєю тяжкістю вони не набували кримінальної відповідальність, включалися до 

Кодексу про адміністративні правопорушення.  

В нормах останьої редакції Бюджетного кодексу встановлені види санкцій, що 

застосовуються за те або інше бюджетне правопорушення, а конкретний розмір 

штрафів, як і порядок їх застосування, повинні визначатися Кодексом про 

адміністративні правопорушення (КУпАП)
2
. Таким чином, у разі затягування питання 

про внесення відповідних поправок до КУпАПу норми Бюджетного кодексу 

практично не будуть діяти.  
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Так, у загальній частині Проекту Податкового кодексу України
1
 

використовуються поняття податкового правопорушення і податкової 

відповідальності, регламентується порядок виробництва у справах про податкові 

правопорушення і встановлюються конкретні розміри штрафних санкцій за них. 

Такий підхід видається нам правильним, оскільки детальне регулювання питань 

податкової відповідальності у Податковому кодексі робить його (на відміну від 

Бюджетного) актом прямої дії. І хоча, можливо, мають рацію і ті, хто вважає, що види, 

масштаби нарахування і порядок застосування адміністративних стягнень повинні 

бути єдиними, незалежно від того, законодавство якої галузі права порушено. 

Крім того, слід враховувати, що концепція чинного Кодексу про адміністративні 

правопорушення встановлює, що суб‟єктом адміністративного правопорушення може 

бути лише фізична особа. Таким чином, за бюджетні правопорушення організацій 

відповідальність можуть нести виключно їх посадовці, що істотно обмежує розмір 

відповідальності і знижує вірогідність повної компенсації збитку, заподіяного 

бюджету у результаті правопорушення.  

У зв‟язку із зазначеним, вважаю необхідним істотно переробити розділ V 

Бюджетного кодексу, що присвячений проблемам відповідальності за бюджетні 

правопорушення з тим, щоб забезпечити пряму дію норм Бюджетного кодексу.  

Необхідно зауважити, що у Бюджетному кодексі не згадані порушення, пов‟язані 

з наданням субвенцій, субсидій, дотацій, позик; невиконанням вимог органів 

фінансового контролю; переміщенням бюджетних асигнувань у більшому обсязі, ніж 

це дозволено Бюджетним кодексом та ін.  

Законодавцю, очевидно, слід було б більш ретельно продумати диспозиції статей, 

що передбачають відповідальність за конкретні види бюджетних правопорушень, з 

тим, щоб вони охоплювали максимальну кількість можливих на практиці ситуацій. У 

чинній редакції Бюджетного кодексу часто використовується спосіб казуїстичного 

викладу нормативного матеріалу.  

Крім того, не встановлені санкції і за такі правопорушення, як невчасне подання 

проектів бюджетів і звітів про виконання бюджетів; недотримання граничних розмірів 

дефіцитів бюджетів, державного або місцевого боргу і витрат на обслуговування 

державного або місцевого боргу, встановлених Бюджетним кодексом. Відсутність у 

Бюджетному кодексі санкцій за невчасне подання проектів бюджетів і звітів про їх 

виконання пояснюється тим, що су‟'єктом цього правопорушення може виступати 

тільки Уряд України. Зрозуміло, що Уряд у цілому може нести тільки політичну, але 

не адміністративну відповідальність, притягати ж до адміністративної 

відповідальності голову Уряду також є абсурдним. Ще більш дивним виглядають 

пропозиції застосовувати покарання за недотримання граничних розмірів дефіцитів 

бюджетів, державного або місцевого боргу і витрат на обслуговування державного або 

місцевого боргу, встановлених Бюджетним кодексом. Якби йшлося про порушення 

відповідних граничних параметрів, встановлених Законом про бюджет, значення цієї 

норми ще можна було б зрозуміти. Але ж порушити вказані межі, встановлені 

Бюджетним кодексом, може і парламент у процесі затвердження закону про бюджет, а 

ідея санкції у вигляді адміністративної відповідальності законодавчої влади відверто 

безглузда. 

Недосконалі норми Бюджетного кодексу, що стосуються процедур притягнення 

до відповідальності за бюджетні правопорушення. Відповідно до ст. 112 Бюджетного 

                                                 
1
 Проект Податкового кодексу України от 30.01.2009 ғ 2215/П Інтернет ресурс 

http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/. 
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кодексу правом застосування заходів примусу за бюджетні правопорушення мають 

керівник органів Державного казначейства і його заступники. При цьому під заходами 

примусу у Кодексі розуміються і штрафи за бюджетні правопорушення, і примусові 

заходи, що спрямовані на попередження і запобігання бюджетних правопорушень, 

проте їх не можна розглядати як покарання за бюджетні правопорушення. До санкцій 

належать: попередження про неналежне виконання бюджетного процесу; блокування 

витрат; вилучення бюджетних коштів (наприклад коштів, що використовуються 

нецільовим призначенням, або сплата за користування бюджетними коштами, що були 

надані на відшкодування); припинення операцій по рахунках у кредитних 

організаціях; нарахування пені. 

Зазначені заходи примусу застосовують на основі ухвали, підписаної керівником 

органу Державного казначейства, яка, у свою чергу, приймається на основі акту 

перевірки одержувача бюджетних коштів, підписаного посадовою особою органу 

державного казначейства, або на підставі висновку посадової особи органу 

державного казначейства про закінчення терміну повернення бюджетних коштів або 

плати за користування ними.  

У зв‟язку з такими формулюваннями положень кодексу виникає цілий ряд 

запитань: по-перше, чому до органів, які уповноважені застосовувати заходи примусу, 

відносять тільки органи Державного казначейства? Адже, наприклад, право 

блокування витрат належить до виняткової компетенції Міністра фінансів України. 

Ще одне запитання: хто має право притягати до відповідальності керівників 

органів Державного казначейства, які можуть бути суб‟єктами більшості 

передбачених Бюджетним кодексом правопорушень? Якщо повноваженнями 

застосовувати примусові заходи Кодекс наділяє не всі державні органи, які за логікою 

повинні були б володіти відповідними правами, то повноваження призначати штрафи 

за порушення бюджетного законодавства Кодексом не встановлені. 

Є декілька варіантів заповнення цієї правовової прогалини: по-перше, питання 

може бути вирішено за аналогією з Податковим кодексом, коли керівники податкових 

органів наділені правом приймати ухвали про накладення штрафів за порушення 

податкового законодавства. При цьому у разі відмови платника податків від 

добровільного виконання ухвали про накладення штрафу податковий орган подає до 

суду позов про стягнення з платника податків штрафу у примусовому порядку. Ця 

процедура дуже демократична, проте її недоліком є довготривалість. На відміну від 

платників податків суб'єкти бюджетних правовідносин у своїй більшості є 

державними органами і установами, що саме по собі повинне бути пов'язане з 

більшою мірою відповідальності і великими правообмеженням. Тому з керівників 

організацій-отримувачів бюджетних коштів, які порушують норми бюджетного 

законодавства, можна стягувати штрафи у позасудовому порядку, що, природньо, не 

позбавляє порушників права на оскарження в суді ухвал про накладення відповідних 

стягнень. У цьому випадку процедура судового розгляду перетворюється з 

обов'язкової у факультативну, що скорочує тимчасові витрати і знімає з органів 

державного казначейства клопоти з подання відповідних позовів. Нарешті, можливий 

компромісний варіант, відповідно до якого позасудове стягнення штрафів можливе 

тільки щодо керівників державних органів і установ, а до інших отримувачів коштів 

можуть бути застосовані санкції, аналогічні передбаченим Податковим кодексом. 
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