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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
48 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ïóíêòó 1.17 ñòàòò³ 1, ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïëàòíèê³â ïîäàòê³â
ïåðåä áþäæåòàìè òà äåðæàâíèìè ö³ëüîâèìè ôîíäàìè»

(ñïðàâà ïðî ïîäàòêîâó çàñòàâó)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-9/2005
24 áåðåçíÿ 2005 ðîêó
¹ 2-ðï/2005

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Свінціцько�
го Анатолія Володимировича; представника Верховної Ради України Селіванова Ана�
толія Олександровича — Постійного представника Верховної Ради України в Консти�
туційному Суді України; представника Президента України Єфіменка Леоніда Васи�
льовича — заступника Міністра юстиції України; представника Міністерства юстиції
України Юхименко Лілії Віталіївни — начальника управління бюджетного законодав�
ства та фінансових послуг; представників Державної податкової адміністрації Украї�
ни: Мороз Ярослави Петрівни — головного державного податкового інспектора від�
ділу розробки методики стягнення податкового боргу Департаменту забезпечення
податкових зобов’язань, Поліщук Лесі Федорівни — заступника начальника управ�
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ління — начальника відділу правового аналізу та експертизи нормативно�правових
актів Юридичного департаменту, Тарасенка Володимира Олександровича — заступ�
ника начальника управління — начальника відділу розробки методики стягнення по�
даткового боргу Департаменту забезпечення податкових зобов’язань; представни�
ків Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:
Гавви Леоніда Володимировича — начальника Юридичного управління, Лахтадира
Андрія Миколайовича — начальника управління розвитку законодавчих засад під�
приємництва,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 48 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’я�
зань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від
21 грудня 2000 року № 2181�III (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10,
ст. 44).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 48 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 82 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спору щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про поря�
док погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами».

Заслухавши суддю�доповідача Пшеничного В.Г., пояснення Свінціцького А.В., Се�
ліванова А.О., Єфіменка Л.В., Юхименко Л.В., Мороз Я.П., Поліщук Л.Ф., Тарасен�
ка В.О., Гавви Л.В., Лахтадира А. М. та дослідивши матеріали справи, Конституцій�
ний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 48 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційни�
ми положення пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фонда�
ми» (далі — Закон).

Народні депутати України вважають, що положення статті 8 Закону ставлять у
нерівне становище суб’єктів господарювання різних форм власності, надаючи право
податковому органу запроваджувати податкову заставу на будь�які активи платника
податків, а це суперечить частині четвертій статті 13 Конституції України, яка забез�
печує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання.

Оспорюючи положення абзацу третього пункту 8.1, підпункту 8.2.2 пункту 8.2 стат�
ті 8 Закону в частині виникнення права податкової застави без письмового оформ�
лення та його поширення на будь�які види активів платника податків, автор конститу�
ційного подання стверджує, що «податковому органу надається право автоматич�
но, без надання можливості суб’єкту господарювання скористатися конституційним
правом на оскарження рішень податкового органу в суді… застосувати право подат�
кової застави».

На думку народних депутатів України, положення підпунктів 8.6.1, 8.6.2 пункту 8.6
статті 8 Закону суперечать статтям 41, 42 Конституції України, оскільки «обмежують
права юридичних і фізичних осіб щодо володіння, користування, розпорядження
своєю власністю та право займатися підприємницькою діяльністю».

2. У листі Голови Верховної Ради України до Конституційного Суду України зазна�
чено, що податкова застава є тимчасовим обмеженням прав платника податків щодо
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розпорядження заставленими активами, яке виникає у зв’язку з невиконанням або
несвоєчасним виконанням платником обов’язків щодо сплати податків, встановле�
них Конституцією та законами України.

Кабінет Міністрів України у письмовому поясненні до Конституційного Суду Украї�
ни стверджує, що право податкової застави поширюється на будь�які види активів
платника податків незалежно від форми власності, а виникнення права податкової
застави не передбачає обов’язкової реалізації цих активів. Право на здійснення під�
приємницької діяльності може бути законодавчо обмежене з метою захисту будь�
якого публічного інтересу, зокрема для забезпечення соціальної спрямованості еко�
номіки. Таке обмеження може бути здійснене також шляхом встановлення імпера�
тивного порядку виникнення права податкової застави на активи платника податків,
а отже, оспорювані суб’єктом права на конституційне подання норми Закону відпо�
відають Конституції України.

Міністерство юстиції України зазначає, що примусове стягнення активів платника
податків у рахунок погашення його податкового боргу здійснюється виключно за
рішенням суду, а норми статті 8 Закону «не створюють різних умов господарювання
для суб’єктів різних форм власності та відповідно не порушують принцип їх рівності
перед законом». Вказані в конституційному поданні норми Закону відповідають Кон�
ституції України.

Державна податкова адміністрація України вважає, що «система правових норм
побудована на паралельному існуванні державних гарантій та санкцій, закріплених у
законодавчих актах; конституційні гарантії щодо захисту прав суб’єктів права влас�
ності не можуть заважати застосуванню до порушників податкового законодавства
конституційних санкцій. Оспорювані норми Закону не порушують принцип верховен�
ства Основного Закону України».

Позиція Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприєм�
ництва полягає в тому, що «застосування інституту податкової застави діє в пору�
шення чинного законодавства України і потребує врегулювання на законодавчому
рівні».

Український союз промисловців і підприємців висловив думку, що оспорювані
норми Закону суперечать Конституції України.

Фахівці юридичного факультету Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича, Національної академії державної податкової служби України від�
значають, що оспорювані положення Закону не суперечать Конституції та іншим за�
конам України.

3. На пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб’єкта
права на конституційне подання, Верховної Ради України, Міністерства юстиції Укра�
їни, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України з пи�
тань регуляторної політики та підприємництва підтримали відповідно позиції тих, ко�
го вони представляли.

Позиція Президента України, висловлена його представником, зводиться до того,
що оспорювані народними депутатами України законодавчі положення відповідають
нормам Основного Закону України.

4. Конституційний Суд України, вирішуючи порушені в конституційному поданні
питання, виходить з такого.

4.1. Конституція України передбачає право кожного володіти, користуватися і розпо�
ряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності та
право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (статті 41, 42). Основ�
ний Закон України встановлює припис, що власність не повинна використовуватися на
шкоду людині і суспільству (стаття 13).

Положення Конституції України щодо власності кореспондуються зі статтею 1
Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 2/2005

6



якою кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на
умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права,
що жодним чином не обмежує право держави вводити в дію такі закони, які є необхід�
ними для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних
інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Наведені положення Конституції України та Протоколу № 1 дістали свій подаль�
ший розвиток у Цивільному кодексі України. Зокрема, стаття 321 цього Кодексу за�
кріплює непорушність права власності, відповідно до якої особа може бути позбав�
лена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку,
встановлених законом.

Виконання конституційного обов’язку, передбаченого статтею 67 Конституції Ук�
раїни, реалізується сплатою кожним податків і зборів. Встановлення системи опо�
даткування, податків і зборів, їх розмірів та порядку сплати є виключно прерогативою
закону. При унормуванні цих суспільних відносин держава має право визначати ме�
ханізми, які забезпечують платником належну сплату податків і зборів. Одним із спо�
собів такого забезпечення є введений Законом інститут податкової застави. Так,
зокрема, положення пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону регулюють виникнення пра�
ва податкової застави, її змісту, реєстрації, зупинення, обмеження щодо її застосу�
вання тощо.

Згідно із Законом сутність податкової застави полягає у запровадженні на певний
строк особливого порядку розпорядження платником податків своїми активами. Цей
інститут як спосіб забезпечення не погашеного у строк податкового зобов’язання є
джерелом наповнення бюджетів та державних цільових фондів.

Наявні законодавчі положення щодо запровадження інституту податкової застави,
а також щодо можливості настання певних негативних наслідків для платника податків
не суперечать вимогам статей 13, 41, 42 Основного Закону України. Факт несплати
платником податків у визначений Законом строк суми податкового зобов’язання є
підставою для вжиття відповідних заходів державою в особі її податкових органів з ме�
тою виконання боржником свого конституційного обов’язку.

Вдавшись до такого способу забезпечення податкових зобов’язань, як встанов�
лення податкової застави, законодавець діяв у межах Конституції України.

4.2. Однією з найважливіших умов визначеності відносин між людиною і державою
є закріплення у статтях 3, 21 Конституції України принципу непорушності прав і сво�
бод людини. Визнаючи людину найвищою соціальною цінністю, Основний Закон
України встановлює перелік прав і свобод, гарантує і забезпечує їх захист, у тому
числі від порушення з боку держави, її органів та посадових осіб. Зазначені права і
свободи визначають міру можливої поведінки людини і громадянина, зокрема як
власника, відображають певні межі цих прав та можливість користуватися благами
для задоволення своїх інтересів.

Положення абзацу другого підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 Закону передбачає,
що підставою виникнення права податкової застави є неподання або несвоєчасне
подання платником податків податкової декларації. Тим самим законодавець фак�
тично прирівнює неподання або несвоєчасне подання податкової декларації до фак�
ту несплати податкового зобов’язання. Але зазначена підстава ще не свідчить про
існування податкового зобов’язання у платника податків, а тим більше про виникнен�
ня податкового боргу.

Встановлюючи таку підставу для запровадження податкової застави, законода�
вець не врахував наявність чи відсутність існування податкового зобов’язання, а та�
кож наслідки, які можуть настати для платника податків у разі неподання або несвоє�
часного подання податкової декларації і неправомірно обмежити право останнього
розпоряджатися своєю власністю, що порушує частину першу статті 41 Конституції
України. Це дає можливість Конституційному Суду України визнати таким, що не від�
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повідає Основному Закону України, положення абзацу другого підпункту 8.2.1 пунк�
ту 8.2 статті 8 Закону.

4.3. Положення підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 Закону передбачає поширення
права податкової застави на будь�які види активів платника податків, які перебува�
ли на момент виникнення такого права в його власності (повному господарському
віданні), а також на будь�які інші активи, на які платник податків набуде прав власно�
сті у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов’язань або податко�
вого боргу.

Із змісту цього положення випливає, а практика його застосування підтверджує,
що право податкової застави поширюється практично на всі види активів платника
податків. При цьому не враховується адекватність суми податкового зобов’язання чи
податкового боргу з розміром заставлених активів платника податків, що не сприяє
справедливому вирішенню питань застосування права податкової застави між су�
б’єктами податкових правовідносин.

На думку Конституційного Суду України, розмір податкової застави виходячи із за�
гальних принципів права повинен відповідати сумі податкового зобов’язання, що за�
безпечувало б конституційну вимогу справедливості та розмірності. Розмірність як
елемент принципу справедливості передбачає встановлення публічно�правового
обмеження розпорядження активами платника податків за несплату чи несвоєчасну
сплату податкового зобов’язання та диференціювання такого обмеження залежно
від розміру несплати платником податкового боргу.

У своєму Рішенні Конституційний Суд України від 2 листопада 2004 року №15�рп/
2004 зазначив, що справедливість — одна з основних засад права, є вирішальною у
визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських ви�
мірів права. Елементи права, зокрема розмірність, рівність, мораль, об’єднуються
якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала
відображення в Конституції України.

Забезпечення надходження до бюджетів та державних цільових фондів податків і
зборів має здійснюватися шляхом запровадження податкової застави на активи
платника податків у такому розмірі, який би забезпечував гарантоване відшкодуван�
ня державі несплачених податків у повному обсязі.

Поширення права податкової застави на будь�які види активів платника податків,
яка перевищує суму податкового зобов’язання чи податкового боргу, може призвес�
ти до позбавлення такого платника не тільки прибутків, а й інших активів, ставлячи під
загрозу його подальшу підприємницьку діяльність аж до її припинення.

З огляду на викладене положення підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 Закону, яке
передбачає можливість поширення права податкової застави на будь�які види акти�
вів платника податків незалежно від суми податкового боргу, порушує справедливе
вирішення питань застосування права податкової застави (статті 8, 42 Конституції
України), тобто є неконституційним.

4.4. За своїм змістом положення пункту 1.17 статті 1, пункту 8.4 статті 8 Закону в
частині встановлення пріоритету за органом стягнення щодо одержання задоволен�
ня з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами є відсиль�
ними. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»
від 18 листопада 2003 року передбачає встановлення пріоритету публічних обтя�
жень, до яких належить і податкова застава. Однак врегулювання порядку реєстрації
обтяжень і черговості стягнення з боржника суми заборгованості не є предметом
розгляду цього конституційного провадження, оскільки суб’єкт права на конститу�
ційне подання зазначений Закон не оспорював.

4.5. Конституція України гарантує право кожному на оскарження в суді рішень, дій
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, поса�
дових і службових осіб (частина друга статті 55).
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Конституційний Суд України у Рішенні від 25 листопада 1997 року № 6�зп висловив
позицію, що скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від то�
го, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду
(оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу
і посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність).

Положення абзацу третього пункту 8.1 статті 8 Закону передбачає, що право по�
даткової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення.
Перехід у податкову заставу активів платника податків є наслідком невиконання ним
податкового зобов’язання чи податкового боргу.

Згідно з підпунктом 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону платник податків з урахуван�
ням строків давності має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу
про нарахування податкового зобов’язання у будь�який момент після одержання від�
повідного податкового повідомлення. Таким чином, платник податків не позбавле�
ний права на судовий захист.

4.6. Положення підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону передбачають можли�
вість платнику податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснюва�
ти вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому
узгодженню з податковим органом. Підпунктом 8.6.2 пункту 8.6 статті 8 Закону для
такого платника податків визначено умови здійснення операцій з коштами без їх
узгодження з податковим органом, а підпунктом 8.6.3 пункту 8.6 цієї статті не дозво�
ляється надання майна, що перебуває у податковій заставі, у наступну заставу або
його використання для забезпечення дійсної чи майбутньої вимоги третіх осіб.

У Рішенні Конституційного Суду України від 12 лютого 2002 року № 3�рп/2002 за�
значено, що власність гарантує не лише права власників, а й зобов’язує, покладає на
них певні обов’язки. Саме про це йдеться у статтях 13 і 41 Конституції України, відпо�
відно до яких використання власності не може завдавати шкоди людині, правам, сво�
бодам та гідності громадян, інтересам суспільства.

Таким чином, податковому органу надається законна підстава узгоджувати сто�
совно боржника проведення таких господарських операцій з його активами, що за�
безпечить виконання податкового зобов’язання та реалізацію у зв’язку з цим консти�
туційного обов’язку боржника щодо сплати податків і зборів.

4.7. Аналіз конституційного подання свідчить, що народні депутати України, оспо�
рюючи положення статті 8 Закону в цілому, не наводять правового обґрунтування
тверджень щодо неконституційності положень пунктів 8.3, 8.5, підпунктів 8.6.4, 8.6.5
пункту 8.6, пунктів 8.7, 8.8, 8.9 зазначеної статті. За таких обставин конституційне
провадження у справі в частині щодо відповідності Конституції України (конституцій�
ності) зазначених положень Закону підлягає припиненню на підставі пункту 2 стат�
ті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповідність конститу�
ційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України
«Про Конституційний Суд України».

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 51, 61, 63, 65, 70, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51
Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), по�
ложення пункту 1.17 статті 1, пункту 8.1, абзаців першого, третього, четвертого під�
пункту 8.2.1 пункту 8.2, пункту 8.4, підпунктів 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 пункту 8.6 статті 8 За�
кону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами».

2. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни�
ми), положення Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників по�
датків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а саме:

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 2/2005

9



абзацу другого підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8, згідно з яким право податкової
застави виникає у разі неподання або несвоєчасного подання платником податків
податкової декларації — з першого робочого дня, наступного за останнім днем стро�
ку, встановленого законом про відповідний податок, збір (обов’язковий платіж) для
подання такої податкової декларації;

підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 в частині поширення права податкової застави
на будь�які види активів платника податків без врахування суми його податкового
боргу.

3. Припинити конституційне провадження у справі в частині щодо відповідності Кон�
ституції України (конституційності) положень пунктів 8.3, 8.5, підпунктів 8.6.4, 8.6.5 пунк�
ту 8.6, пунктів 8.7, 8.8, 8.9 статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

4. Положення абзацу другого підпункту 8.2.1, підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8
Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюд�
жетами та державними цільовими фондами», визнані неконституційними, втрачають
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

5. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 4

÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 56, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿,
÷àñòèíè ï’ÿòíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 64 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-7/2005
24 áåðåçíÿ 2005 ðîêó
¹ 3-ðï/2005

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями Харків�
ської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради про офіційне
тлумачення положень пункту 4 частини третьої статті 56, пункту 2 частини першої,
частини п’ятнадцятої статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» в
редакції Закону України від 18 березня 2004 року № 1630�ІV (Відомості Верховної Ра�
ди України, 2004 р., № 20—21, ст. 291).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стали конституційні подання Харківської обласної дер�
жавної адміністрації та Харківської обласної ради.

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону Украї�
ни «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпре�
тації положень зазначених статей Закону України «Про вибори Президента України».

Заслухавши суддю�доповідача Вознюка В.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України
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ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкти права на конституційне подання — Харківська обласна державна адмі�
ністрація та Харківська обласна рада — звернулися до Конституційного Суду України з
клопотаннями про офіційне тлумачення положень пункту 4 частини третьої статті 56,
пункту 2 частини першої, частини п’ятнадцятої статті 64 Закону України «Про вибори
Президента України» (далі — Закон) стосовно можливості участі у передвиборній агіта�
ції посадових і службових осіб, інших працівників органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у позаробочий час, а також про офіційну інтерпретацію таких
юридичних термінів, як «підлеглі їм особи» та «місце роботи», використаних у частині
п’ятнадцятій статті 64 Закону. Автори конституційних подань запитують, чи можна вва�
жати посадових і службових осіб органів виконавчої влади (в особі державних адміні�
страцій) підлеглими особами щодо Прем’єр�міністра України.

На думку суб’єктів права на конституційне подання, існує невизначеність у змісті
положень пункту 2 частини першої, частини п’ятнадцятої статті 64 Закону. Положен�
ня пункту 2 частини першої статті 64 Закону повністю, тобто без будь�яких винятків,
забороняють посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування брати участь у передвиборній агітації, а зі змісту частини
п’ятнадцятої цієї ж статті вбачається можливість для кандидатів на пост Президента
України залучати до передвиборної агітації названих осіб, які є їх підлеглими, за умо�
ви, що це відбуватиметься у позаробочий час.

Невизначеність існує і в змісті положень пункту 4 частини третьої статті 56 Закону.
Згідно з цими положеннями Центральна виборча комісія оголошує попередження
кандидату на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, у разі як�
що кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за суміс�
ництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на дер�
жавних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у вій�
ськових формуваннях, залучав або використовував для проведення передвиборної
агітації підлеглих йому осіб. При цьому про час, протягом якого підлеглі особи вико�
ристовувалися для передвиборної агітації, не зазначається. Проте частина п’ятна�
дцята статті 64 Закону встановлює заборону для кандидатів на пост Президента Ук�
раїни залучати підлеглих їм осіб лише в робочий час, тобто, як зазначається у консти�
туційних поданнях, фактично дозволяється залучати їх до передвиборної агітації по�
за межами робочого часу.

Практичну необхідність в офіційній інтерпретації зазначених положень Закону су�
б’єкти права на конституційне подання обґрунтовують тим, що наведена ними невизна�
ченість положень норм Закону, з одного боку, містить загрозу невмотивованого притяг�
нення до юридичної відповідальності тих кандидатів, які, керуючись частиною п’ятна�
дцятою статті 64 Закону, залучатимуть до передвиборної агітації підлеглих їм осіб у по�
заробочий час, а з другого — обмежує право громадян підтримати своїх керівників, за�
реєстрованих кандидатами на пост Президента України, не зважаючи на те, що це від�
бувалося б виключно у позаробочий час.

2. Ухвалою Третьої колегії суддів Конституційного Суду України конституційні про�
вадження у справах за конституційними поданнями Харківської обласної державної
адміністрації та Харківської обласної ради про офіційне тлумачення положень пунк�
ту 4 частини третьої статті 56, пункту 2 частини першої, частини п’ятнадцятої стат�
ті 64 Закону України «Про вибори Президента України» об’єднано в одне конституцій�
не провадження у справі.

3.Президент України у письмовій відповіді Конституційному Суду України звернув
увагу на те, що зміст передбаченої у пункті 2 частини першої статті 64 Закону заборо�
ни органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і
службовим особам брати участь у передвиборній агітації визначається у частині п’ят�
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надцятій цієї ж статті. У разі невиконання зазначеної заборони Центральна виборча
комісія оголошує попередження відповідно до пункту 4 частини третьої статті 56 За�
кону. До того ж особа, яка є посадовою або службовою особою органів державної
влади чи органів місцевого самоврядування, у позаробочий час (коли вона не вико�
нує свої посадові обов’язки), як і будь�який інший громадянин України, може вести
передвиборну агітацію. На думку Президента України, підлеглими певної посадової
особи можна вважати тих осіб, які є підконтрольними чи підзвітними цій посадовій
особі. Місцем роботи будь�якої особи «слід вважати посаду, яку займає відповідна
особа на конкретному підприємстві, в установі чи організації».

Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні зазначає, що пункт 2 час�
тини першої статті 64 Закону містить загальну заборону участі у передвиборній агіта�
ції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб. Така заборона поширюється і на позаробочий час. Положеннями час�
тини п’ятнадцятої статті 64 Закону заборонено кандидатам на пост Президента Украї�
ни залучати для передвиборної агітації у робочий час підлеглих їм осіб, які не є по�
садовими або службовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування. З цією нормою кореспондуються і положення пункту 4 частини тре�
тьої статті 56 Закону. Визначення термінів «підлеглі особи» та «місце роботи» є пред�
метом законодавчого регулювання Верховної Ради України.

У листі Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України стверджуєть�
ся, що положеннями пункту 2 частини першої статті 64 Закону встановлено заборо�
ну, яка стосується посадових і службових осіб органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. Підлеглість (підпорядкованість) посадових (службових)
осіб характеризується найвищою організаційною залежністю посадової (службової)
особи від керівника. Термін «місце роботи» використовується в Кодексі законів про
працю України у нерозривному зв’язку з терміном «посада».

Позиція Центральної виборчої комісії полягає в тому, що положеннями пункту 2
частини першої статті 64 Закону передбачено абсолютну заборону брати участь у пе�
редвиборній агітації органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядуван�
ня, їх посадовим і службовим особам. Зазначена норма перебуває у системному
зв’язку з положеннями частини п’ятнадцятої цієї ж статті і визначає обмеження щодо
залучення підлеглих осіб для передвиборної агітації в робочий час. У позаробочий час
підлеглі особи кандидата на пост Президента України, які не є посадовими чи службо�
вими особами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, мо�
жуть залучатися до передвиборної агітації. Під вжитим у пункті 4 частини третьої стат�
ті 56, у частині п’ятнадцятій статті 64 Закону терміном «місце роботи» можна розуміти
лише відповідні підприємства, установи, організації або органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування.

У висновку фахівців Академії правових наук України підкреслюється, що положен�
ня пункту 2 частини першої статті 64 Закону слід розуміти так, що громадянам, які
обіймають посади в органах виконавчої влади чи органах місцевого самоврядуван�
ня, заборонено брати участь у передвиборній агітації тільки у робочий час, під час ви�
конання службових обов’язків. Такий підхід узгоджується з частиною п’ятнадцятою
статті 64 Закону, відповідно до якої «підлеглі особи» виконують свої службові чи тру�
дові обов’язки виключно в межах робочого часу, оскільки поза цим часом вони є пе�
ресічними громадянами. Тому в позаробочий час зазначені особи мають право бра�
ти участь у передвиборній агітації. «Місцем роботи» кандидата на пост Президента
України, який є посадовою особою органу виконавчої влади, є безпосередньо цей
орган.

Завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Ін�
ституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України В.Б. Авер’янов у своєму
висновку зазначає, що посадові та службові особи органів державної влади, органів
місцевого самоврядування не мають права брати участь, бути залученими до перед�
виборної агітації будь�якого кандидата на пост Президента України у будь�який час
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(робочий чи позаробочий). Інші працівники та службовці органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів мо�
жуть бути залучені до передвиборної агітації лише у позаробочий час. Майно та інші
засоби органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх апаратів
не можна використовувати для проведення передвиборної агітації будь�якого канди�
дата на пост Президента України у будь�який час (робочий чи позаробочий).

4. Конституційний Суд України, надаючи офіційне тлумачення зазначених поло�
жень Закону, виходить з такого.

4.1. Вибори є однією з форм безпосередньої демократії, способом формування
виборчим корпусом органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Конституція України закріпила засади виборчого права, встановивши, що вибори до
цих органів є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого вибор�
чого права шляхом таємного голосування, а виборцям гарантується вільне волеви�
явлення (стаття 71 Конституції України). Відповідно до пункту 20 частини першої
статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів визначаються
виключно законами України. Організація і порядок проведення виборів Президента
України визначені Законом України «Про вибори Президента України», відповідно до
якого виборчий процес повинен здійснюватися на засадах, зокрема, законності, за�
борони незаконного втручання будь�кого у цей процес, його публічності та відкрито�
сті, рівності всіх кандидатів на пост Президента України, рівності прав партій (блоків),
неупередженості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх по�
садових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України.

Одним із етапів виборчого процесу є передвиборна агітація, основною метою якої
є формування волі виборців голосувати за того чи іншого кандидата на пост Прези�
дента України. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь�якій формі та будь�
якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України (части�
на перша статті 58 Закону).

Законом встановлено певні обмеження щодо ведення передвиборної агітації.
Зокрема, відповідно до пункту 2 частини першої статті 64 Закону органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам за�
бороняється брати участь у передвиборній агітації. Зазначена заборона спрямова�
на, по�перше, на недопущення використання ресурсу цих органів та службового ста�
новища відповідними посадовими і службовими особами під час проведення агітації
за того чи іншого кандидата на пост Президента України, по�друге, на унеможлив�
лення тиску на виборців. Така заборона викликана необхідністю створити умови для
вільного волевиявлення виборців під час виборів.

Аналіз положень пункту 2 частини першої статті 64 дає підстави для висновку, що
вони містять загальну заборону участі зазначеної категорії суб’єктів у передвиборній
агітації. Це стосується також членів Центральної виборчої комісії. Відповідно до при�
пису частини п’ятої статті 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» члену
Комісії забороняється брати участь у передвиборній агітації. Встановлюючи заборону
на участь у передвиборній агітації посадовим і службовим особам органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, а також членам Центральної виборчої ко�
місії, законодавець не пов’язує її з такою ознакою як «робочий чи позаробочий час».

Отже, положення пункту 2 частини першої статті 64 Закону треба розуміти так, що
посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та органів місцевого само�
врядування забороняється брати участь у передвиборній агітації у будь�який час (ро�
бочий чи позаробочий).

4.2. Відповідно до положень частини п’ятнадцятої статті 64 Закону кандидатам на
пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в орга�
нах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних, кому�
нальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах
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(формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використо�
вувати для будь�якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, під�
леглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв’язок, устаткування, при�
міщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати
службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної
агітації.

За своїм змістом частини перша і п’ятнадцята статті 64 Закону не збігаються. По�
ложення частини першої визначають коло суб’єктів, яким забороняється участь у пе�
редвиборній агітації. Частина п’ятнадцята містить щодо кандидатів на пост Прези�
дента України приписи, які спрямовані на обмеження їх дій при проведенні перед�
виборної агітації та на унеможливлення зловживання службовим становищем.

Положення щодо заборони кандидатам на пост Президента України, які займають
посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місце�
вого самоврядування, залучати для передвиборної агітації або використовувати для
будь�якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм
осіб, треба тлумачити з урахуванням положень пункту 2 частини першої статті 64 За�
кону, оскільки останні містять загальну заборону участі у передвиборній агітації по�
садових і службових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду�
вання. Це означає, що кандидати на пост Президента України не можуть залучати для
передвиборної агітації підлеглих їм посадових та службових осіб за місцем роботи в
органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування у будь�який час.

Що стосується інших підлеглих кандидатам на пост Президента України осіб, які
працюють в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування і не на�
лежать до посадових і службових осіб, то їх можна залучати до передвиборної агітації
або використовувати для будь�якої роботи, пов’язаної з проведенням передвибор�
ної агітації, лише у позаробочий час за їхньою згодою.

Кандидатам на пост Президента України забороняється також залучати у робочий
час для передвиборної агітації підлеглих їм осіб за місцем роботи на державних, ко�
мунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах
(формуваннях). Підлеглі особи кандидатів на пост Президента України можуть брати
участь у передвиборній агітації в позаробочий час лише за їхньою згодою.

Зазначені у частині п’ятнадцятій статті 64 Закону кандидати на пост Президента
України за місцем своєї роботи не мають права використовувати з метою проведен�
ня передвиборної агітації у будь�який час службовий транспорт, засоби зв’язку,
устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси, що є державною або комуналь�
ною власністю та перебувають в управлінні (віданні) органів виконавчої влади, орга�
нів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ, за�
кладів, організацій, військових частин (формувань), в яких кандидати на пост Пре�
зидента України займають посади, в тому числі за сумісництвом.

Їм також забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації
збори колективу, службові чи виробничі наради у будь�який час.

4.3. На законодавчому рівні визначення терміна «місце роботи» немає. Проте ана�
ліз статей 1, 2, 25 Закону України «Про державну службу», статей 1, 10, 14 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 38, 40, 43, 81, 82
Кодексу законів про працю України та інших нормативно�правових актів свідчить, що
під місцем роботи розуміється конкретний орган, підприємство, установа, організа�
ція, з якими працівники перебувають у службових (трудових) відносинах.

У частині п’ятнадцятій статті 64 Закону місце роботи теж безпосередньо зв’язу�
ється з посадою кандидатів на пост Президента України, яку вони займають, у тому
числі за сумісництвом, зокрема на державних, комунальних підприємствах, у закла�
дах, установах, організаціях. Буквальне тлумачення змісту цієї норми дає можливість
дійти висновку, що законодавець місцем роботи кандидатів на пост Президента
України визначає конкретне державне, комунальне підприємство, заклад, установу,
організацію, в яких вони займають відповідну посаду. Такий же підхід застосований і
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до визначення місця роботи кандидатів на пост Президента України, які займають
посади в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування. Відтак
місцем роботи кандидатів на пост Президента України є конкретний орган виконав�
чої влади або орган місцевого самоврядування. Загальноприйняте розуміння в зако�
нодавстві, а також зміст частини п’ятнадцятої статті 64 Закону не дають підстав для
ширшого тлумачення терміна «місце роботи».

На підставі наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що викорис�
таний у частині п’ятнадцятій статті 64 Закону термін «місце роботи» означає конкрет�
ний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, державне, комунальне
підприємство, заклад, установу, організацію, а також військову частину (формуван�
ня), в яких кандидати на пост Президента України займають посаду, в тому числі за су�
місництвом.

Оскільки під місцем роботи кандидатів на пост Президента України розуміється
конкретний орган, підприємство, заклад, установа, організація, військова частина
(формування), де вони займають відповідну посаду, то за змістом положень частини
п’ятнадцятої статті 64 Закону підлеглими особами кандидата на пост Президента
України є особи, які виконують службові (трудові) обов’язки у тому ж органі виконав�
чої влади або в органі місцевого самоврядування, на тому ж державному, комуналь�
ному підприємстві, в установі, закладі, організації чи проходять службу у військовій
частині (формуванні) і перебувають з ним у відносинах підпорядкованості.

Виходячи з цього керівники органів виконавчої влади нижчого рівня не належать
до підлеглих осіб за місцем роботи кандидатів на пост Президента України, які зай�
мають посади в органах виконавчої влади вищого рівня. Тому в сенсі частини п’ят�
надцятої статті 64 Закону не можна вважати голів місцевих державних адміністрацій
підлеглими особами кандидатів на пост Президента України, які займають посаду в
органі виконавчої влади вищого рівня, зокрема в Кабінеті Міністрів України, а місцем
роботи таких кандидатів — усю систему органів виконавчої влади.

Конституційний Суд України констатує, що в системі органів виконавчої влади
діють субординаційні зв’язки, які свідчать, що керівники та інші посадові особи орга�
нів нижчого рівня перебувають у службовій залежності від керівників органів вищого
рівня, зокрема Кабінету Міністрів України, і як наслідок цього — в адміністративно�
правовому сенсі є підлеглими особами таких керівників. Однак для такого широкого
розуміння термінів «підлеглі особи» за «місцем роботи» необхідна зміна редакції час�
тини п’ятнадцятої статті 64, інших положень Закону, які регулюють питання залучен�
ня кандидатами на пост Президента України підлеглих осіб та використання мате�
ріальних засобів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування для
проведення передвиборної агітації, що є прерогативою законодавця.

4.4. Згідно зі статтею 105 Закону особи, винні в порушенні законодавства про ви�
бори Президента України, притягаються до відповідальності в порядку, встановле�
ному законом. У разі вчинення кандидатом на пост Президента України дій, заборо�
нених частиною п’ятнадцятою статті 64 Закону, Центральна виборча комісія відпо�
відно до пункту 4 частини третьої статті 56 Закону такому кандидату та партії (блоку),
яка його висунула, оголошує попередження.

5. Конституційний Суд України звертає увагу на неузгодженості в Законі положень
пункту 2 частини четвертої статті 3, частини четвертої статті 56, в яких ідеться про
невтручання у виборчий процес усіх органів державної влади, їх посадових і службо�
вих осіб, з положеннями пункту 7 частини другої статті 11, пункту 2 частини першої,
частини п’ятнадцятої статті 64, що стосуються лише органів виконавчої влади, їх по�
садових і службових осіб.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 63, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України
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1. В аспекті конституційних подань:

1.1. Положення пункту 2 частини першої статті 64 Закону України «Про вибори
Президента України» треба розуміти так, що посадовим і службовим особам органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забороняється брати участь
у передвиборній агітації у будь�який час (робочий чи позаробочий).

1.2. Положення частини п’ятнадцятої статті 64 Закону України «Про вибори Прези�
дента України» треба розуміти так:

кандидати на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за суміс�
ництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на держав�
них, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових части�
нах (формуваннях), не мають права залучати як у робочий, так і позаробочий час для
передвиборної агітації підлеглих посадових і службових осіб, які працюють в органах ви�
конавчої влади та органах місцевого самоврядування, а в робочий час з цією ж метою —
всіх інших підлеглих осіб, які працюють у зазначених органах, та підлеглих осіб, у тому
числі посадових і службових, які працюють на державних, комунальних підприємствах, у
закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях);

кандидати на пост Президента України не можуть використовувати у робочий і по�
заробочий час службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єк�
ти та ресурси за місцем роботи, а також службові чи виробничі наради, збори колек�
тиву для проведення передвиборної агітації;

«місцем роботи» кандидатів на пост Президента України є конкретний орган вико�
навчої влади, орган місцевого самоврядування, державне, комунальне підприєм�
ство, установа, заклад, організація, військова частина (формування), в яких вони за�
ймають посаду, у тому числі за сумісництвом;

«підлеглими особами» кандидатів на пост Президента України за місцем роботи є
особи, які виконують службові (трудові) обов’язки в органі виконавчої влади, органі
місцевого самоврядування, на державному, комунальному підприємстві, в установі,
закладі, організації чи проходять службу у військовій частині (формуванні) і перебу�
вають з цими кандидатами у відносинах підпорядкованості.

1.3. Положення пункту 4 частини третьої статті 56 Закону України «Про вибори
Президента України» треба розуміти так, що підставою для оголошення Централь�
ною виборчою комісією попередження кандидату на пост Президента України та
партії (блоку), яка його висунула, є вчинення кандидатом на цей пост дій, забороне�
них частиною п’ятнадцятою статті 64 зазначеного Закону.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ²âàùåíêà Â.².
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 4

÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 56, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿,
÷àñòèíè ï’ÿòíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 64 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційними поданнями Харківської обласної державної адміністрації
та Харківської обласної ради про офіційне тлумачення положень пункту 4 частини
третьої статті 56, пункту 2 частини першої, частини п’ятнадцятої статті 64 Закону
України «Про вибори Президента України» (справа про вибори Президента України).

За частиною першою статті 150 Конституції України до повноважень Конституцій�
ного Суду України належить вирішення питання про відповідність Конституції України
(конституційність) законів України (пункт 1) та їх офіційне тлумачення (пункт 2). Від�
повідно до частини другої статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України»
у разі якщо при тлумаченні Закону України (його окремих положень) була
встановлена наявність ознак його невідповідності Конституції України, Кон�
ституційний Суд України у цьому ж провадженні вирішує питання щодо неконсти"
туційності цього Закону.

Розглянувши по суті клопотання суб’єкта права на конституційне подання та на�
давши офіційне тлумачення окремих положень Закону України «Про вибори Прези�
дента України» (далі — Закон), Конституційний Суд України не скористався зазначе�
ним положенням Закону України «Про Конституційний Суд України», хоча, вважаю,
ознаки неконституційності витлумачених положень Закону мають місце. Зо�
крема, це стосується положень пункту 2 частини першої, частини п’ятнадцятої стат�
ті 64 Закону, невідповідність яких Конституції України (неконституційність), на мою
думку, полягає у такому.

Згідно зі статтею 38 Конституції України громадяни мають право вільно обирати
(активне виборче право) і бути обраними до органів державної влади та органів міс�
цевого самоврядування (пасивне виборче право). Вибори до органів державної вла�
ди та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загаль�
ного, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування; виборцям
гарантується вільне волевиявлення (стаття 71 Конституції України).

При цьому, на мою думку, право громадян брати участь у виборах, зокрема Пре�
зидента України (порядок проведення яких згідно з частиною шостою статті 103 Кон�
ституції України встановлено Законом), не зводиться власне до голосування за
того чи іншого кандидата в день проведення виборів.

Так, відповідно до частини четвертої статті 11 Закону виборчий процес, крім голо"
сування в день виборів (пункт 7), включає ще декілька етапів, у тому числі прове"
дення передвиборної агітації (пункт 6).
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Пунктом 2 частини першої статті 64 Закону визначено, що посадовим і службо"
вим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування забороне�
но брати участь у передвиборній агітації у ході виборів Президента України. Тоді як
на інші категорії посадових і службових осіб (зокрема, прокуратури, апаратів
Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Верховного Суду Украї�
ни, Конституційного Суду України, Рахункової палати, Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини тощо) ця заборона не поширюється.

Тобто різні групи однієї категорії виборців за ознакою місця роботи (служби) Зако�
ном поставлено в нерівні умови щодо здійснення активного виборчого права.

Це суперечить вимогам статті 24 Конституції України, згідно з якою громадяни ма�
ють рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (частина перша);
не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (частина друга). На мій
погляд, саме до таких інших ознак належить, зокрема, місце роботи (служби)
громадянина.

Частиною п’ятнадцятою статті 64 Закону встановлено правило, згідно з яким гро�
мадянам, які є кандидатами на пост Президента України і які займають посади, у то�
му числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самовря�
дування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, органі�
заціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для перед"
виборної агітації або використовувати для будь"якої роботи, пов’язаної з про"
веденням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий
транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем ро�
боти, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для
проведення передвиборної агітації.

Однак підлеглих, службовий транспорт, доступ до засобів зв’язку, інших ресурсів
тощоможуть мати також кандидати на пост Президента України, які займають
посади й в інших органах (народні депутати України, судді, працівники прокурату�
ри, апаратів Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Рахункової
палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини тощо). Щодо таких кандида�
тів заборони залучати підлеглих осіб та службові ресурси для своєї передви"
борної агітації Законом не передбачено.

Слід також зазначити, що Закон не забороняє залучати для передвиборної агітації
підлеглих осіб та службові ресурси й посадовим особам, які працюють у недержав"
них підприємствах, закладах, установах, організаціях.

Тобто різним групам громадян, які є кандидатами на пост Президента України, за"
лежно від місця роботи (служби) Законом передбачено нерівні можливостіщо�
до організації та проведення заходів передвиборної кампанії, що, на мою думку, та�
кож порушує конституційний принцип рівності всіх громадян перед законом, визна�
чений статтею 24 Конституції України.

З огляду на викладене вважаю, що положення пункту 2 частини першої,
частини п’ятнадцятої статті 64 Закону України «Про вибори Президента Украї"
ни» є такими,щоне відповідаютьКонституції України (є неконституційними).

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Òêà÷óêà Ï.Ì.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 4

÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 56, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿,
÷àñòèíè ï’ÿòíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 64 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

Законом України «Про вибори Президента України» (далі — Закон) визначено, що
кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у
виборчому процесі, а виборці — вільно формувати свою волю та вільно виявляти її
при голосуванні. Ці та інші засадничі положення реалізуються в нормах Закону, які
у взаємозв’язку чи окремо не можуть їм суперечити.

Здійснюючи тлумачення окремої норми Закону, Конституційний Суд України по�
винен враховувати її функціональне призначення і зв’язок з іншими. Такий підхід дає
можливість інтерпретувати норму в руслі засадничих положень Закону.

При тлумаченні неможливо обмежуватися тільки дослівним текстом норми. Воно
має на меті з’ясування об’єктивного смислу норми, що часто потребує виходу за ме�
жі її граматичного розуміння. Тлумачення не може зводитись до передачі змісту нор�
ми іншим порядком слів чи іншими словами. Результатом процесу тлумачення має
бути з’ясування не явного змісту норми, того, що законодавець мав у ній вказати, але
з якоїсь причини не зробив цього.

У мотивувальній частині Рішення Конституційний Суд України зробив правильний
висновок, що зазначені в Законі обмеження щодо передвиборної агітації кандидатів
на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в ор�
ганах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, спрямовані на недопу�
щення використання ресурсу цих органів, можливостей їх посадових і службових осіб,
а також на унеможливлення адміністративного тиску на виборців. Однак при здійснен�
ні тлумачення положень Закону Суд від цієї лінії відступив.

Так, Конституційний Суд України вважає, що положення частини п’ятнадцятої
статті 64 Закону дають змогу кандидатам на пост Президента України, які займають
посади в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в тому
числі за сумісництвом, залучати до передвиборної агітації або використовувати для
будь�якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, тих підлеглих
осіб, які не є посадовими чи службовими особами цих органів.

Однак у частині п’ятнадцятій статті 64 містяться положення, аналогічні положен�
ням пункту 4 частини третьої статті 56 Закону, з яких випливає, що заборона залучен�
ня до передвиборної агітації стосується всіх без винятку підлеглих осіб. Взагалі ці по�
ложення Закону не поділяють підлеглих осіб кандидата на пост Президента України
на тих, які є посадовими чи службовими особами, і тих, хто не є ними. Не роблячи та�
кого поділу підлеглих осіб, законодавець мав на меті повністю обмежити викорис�
тання у передвиборній агітації так званого адміністративного ресурсу. Обґрунтуван�
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ня Судом зазначеного висновку «загальною забороною» участі посадових і служ�
бових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка міс�
титься у пункті 2 частини першої статті 64 Закону, є неправильним, оскільки частина
п’ятнадцята статті 64 Закону щодо залучення або використання підлеглих осіб у пе�
редвиборній агітації є спеціальною.

Конституційний Суд України, здійснюючи тлумачення, ухилився від з’ясування
значення в пункті 4 частини третьої статті 56 та в частині п’ятнадцятій статті 64 Закону
словосполучення «залучати або використовувати». На наш погляд, правильне розу�
міння цього словосполучення у вказаних нормах Закону дасть можливість з’ясувати
намір законодавця щодо обсягу обмежень участі підлеглих осіб кандидата на пост
Президента України у здійсненні передвиборної агітації.

Очевидно, що ці терміни в зазначених нормах Закону мають різне значення. Тер�
мін «залучати» (спонукати до чогось, забирати до себе, заохочувати, відокремлюва�
ти) в контексті цих положень Закону означає певну форму примусу особи до участі у
передвиборній агітації.

Термін «використовувати» (застосовувати, вживати що�небудь, користуватися
чимсь) тут можна розуміти як користування чимсь, чиїмись послугами, які добровіль�
но пропонуються.

З’ясування значення цього словосполучення в положеннях пункту 4 частини тре�
тьої статті 56 та частини п’ятнадцятої статті 64 Закону дає підстави вважати, що кан�
дидат на пост Президента України, який є посадовцем, взагалі не може розраховува�
ти на участь у його передвиборній агітації підлеглих йому осіб ні за його пропозицією,
ні за пропозицією підлеглих осіб.

На нашу думку, законодавець саме таким чином прагнув забезпечити принцип
рівних прав і можливостей участі у виборчому процесі кандидатів�посадовців і канди�
датів�непосадовців, оскільки останнім не підпорядковані ні людські, ні матеріальні
ресурси.

Власне, ухилення Конституційного Суду України від з’ясування суті вказаного сло�
восполучення і призвело до висновку, що кандидати�посадовці можуть залучати до
передвиборної агітації або використовувати для «будь�якої роботи», пов’язаної з
проведенням передвиборної агітації, інших підлеглих осіб, які не є посадовцями і не є
службовцями, у позаробочий час. Таким чином, Конституційний Суд України, по суті,
санкціонував як використання адміністративного ресурсу кандидатами�посадовця�
ми у передвиборній агітації, так і застосування певного примусу до підлеглих осіб.
Посилання на робочий час тут не має значення, оскільки використання адміністра�
тивного ресурсу недопустимо в будь�який період передвиборної агітації незалежно
від добових проміжків часу.

Конституційний Суд України, на наш погляд, припустився методологічної помил�
ки, коли на підставі буквального тлумачення положень частини п’ятнадцятої статті 64
Закону дав роз’яснення термінів «місце роботи» і «підлегла особа». Буквальне тлума�
чення застосовується у випадках, коли смисл і словесний зміст норми права збігаю�
ться. Однак за смислом положення частини п’ятнадцятої статті 64 Закону мають уне�
можливити взагалі кандидатам�посадовцям на пост Президента України викорис�
тання свого службового становища в підпорядкуванні людських і матеріальних ре�
сурсів для проведення передвиборної агітації. Тому для з’ясування справжнього
смислу норми права необхідно застосувати поширювальне тлумачення, що дало б
можливість дослідити відносини підлеглості саме в органах виконавчої влади, які
існують не тільки всередині установи чи організації, а й за її межами як по вертикалі,
так і по горизонталі.

Конституційний Суд України дав роз’яснення терміна «підлегла особа» у жорсткому
зв’язку з розумінням терміна «місце роботи». На нашу думку, зазначені положення За�
кону такого жорсткого зв’язку не передбачають. Окрім того, слід враховувати, що тлу�
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мачні словники української мови прямо до ознак підлеглості «місце роботи» не відно�
сять. Підлеглість вони роз’яснюють як залежність особи від когось (чого�небудь),
підпорядкованість комусь (чомусь) та її підвладність. Тобто підлеглою є та особа, яка
перебуває під владою кого�небудь або в адміністративній залежності від когось.

У результаті Конституційний Суд України зробив штучний висновок, згідно з яким у
частині п’ятнадцятій статті 64 Закону не встановлено, що голови місцевих державних
адміністрацій є підлеглими особами кандидатів на пост Президента України, які очо�
люють місцеві державні адміністрації вищого рівня чи займають керівні посади в Ка�
бінеті Міністрів України. Такий висновок суперечить статті 118 Конституції України.

Отже, розглянуті в окремій думці позиції Конституційного Суду України по справі
не можна вважати такими, що сприятимуть забезпеченню принципів рівних прав і
можливостей усіх кандидатів на пост Президента України щодо участі у виборчому
процесі та вільного формування виборцями своєї волі.

За таких обставин до Закону України «Про вибори Президента України» мають бу�
ти внесені відповідні зміни.

Суддя Конституційного Суду України П. Ткачук
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îáîëîíü»

òà ãðîìàäÿíèíà Âèííèêà Â³êòîðà Âîëîäèìèðîâè÷à
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿

ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà»,
ïóíêòó 1, àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 5 ñòàòò³ 4

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âëàñí³ñòü»
(ñïðàâà ïðî ïðàâà àêö³îíåð³â ÇÀÒ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-11/2005
11 òðàâíÿ 2005 ðîêó
¹ 4-ðï/2005

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представників суб’єктів права на конституційне звернення Вітченка Ан�
дрія Миколайовича, Колесника Володимира Вікторовича, представників: Верховної
Ради України — Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному
Суді України Селіванова Анатолія Олександровича, Президента України — заступника
Міністра юстиції України Єфіменка Леоніда Васильовича, Кабінету Міністрів України —
члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаки Миколи Олек�
сійовича, Верховного Суду України — начальника управління забезпечення діяльності
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України Сердюка Валенти�
на Васильовича; спеціалістів, залучених до участі у розгляді справи: Грідчіної Марини
Володимирівни — заступника завідуючого кафедрою фінансів і статистики Інституту
міжнародної економіки і фінансів Міжрегіональної академії управління персоналом,
кандидата економічних наук, доцента, Луця Володимира Васильовича — завідуючого
кафедрою цивільно�правових дисциплін Академії муніципального управління, докто�
ра юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України, Фурси
Світлани Ярославівни — професора кафедри міжнародного права Інституту міжна�
родних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, док�
тора юридичних наук, Швабія Костянтина Івановича — начальника відділу вдоскона�
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лення податкової політики Науково�дослідного центру з проблем оподаткування
Національної академії державної податкової служби України, кандидата економічних
наук,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням закри�
того акціонерного товариства «Оболонь» та громадянина Винника Віктора Володи�
мировича про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Закону України
«Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49,
ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89), пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону Укра�
їни «Про власність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 20, ст. 249).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне звернення закритого акціонерно�
го товариства «Оболонь» та громадянина Винника Віктора Володимировича.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування положень зазначе�
них законів України судами України.

Заслухавши суддю�доповідача Костицького М.В., пояснення Вітченка А.М., Ко�
лесника В.В., Селіванова А.О., Єфіменка Л.В., Бурмаки М.О., Сердюка В.В., Грідчі�
ної М.В., Луця В.В., Фурси С.Я., Швабія К.І. та дослідивши матеріали справи, Консти�
туційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкти права на конституційне звернення — закрите акціонерне товариство
«Оболонь» та громадянин Винник В.В. — звернулися до Конституційного Суду Украї�
ни з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Зако�
ну України «Про господарські товариства», пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4
Закону України «Про власність», оскільки вважають, що суди України неоднозначно
застосовують ці положення при врегулюванні однакових правовідносин, зокрема
щодо порядку відчуження акцій закритого акціонерного товариства (далі — ЗАТ), і
підтверджують це відповідними судовими рішеннями.

Автори клопотання порушують такі питання:
— чи стаття 28 Закону України «Про господарські товариства» регулює процес

придбання чи відчуження акцій; чи є за своїм змістом положення частини другої цієї
статті таким, що після внесення змін Законом України від 23 грудня 1997 року забо�
роняє закріплення в установчих документах ЗАТ певного порядку відчуження акцій;

— чи є положення пункту 1 статті 4 Закону України «Про власність» підставою для
ігнорування закріплених установчими документами ЗАТ договірних зобов’язань що�
до дотримання порядку відчуження акцій його акціонерами, зокрема реалізації пере�
важного права інших акціонерів товариства на придбання акцій, що відчужуються; чи
вважається таке закріплення обмеженням права власника володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю;

— чи є положення абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про власність»
таким, що зобов’язує власника акцій ЗАТ не порушувати права інших акціонерів ЗАТ
на переважне придбання акцій такого товариства, що відчужуються.

2. Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначив, що зако�
нодавство України не містить заборони громадянам на засадах угоди одержати певні
права та взяти на себе відповідні зобов’язання, у тому числі щодо порядку відчужен�
ня своїх майнових (зокрема корпоративних) прав та обов’язків, і закріпити це у відпо�
відних документах, наприклад у статуті акціонерного товариства. Разом з тим з від�
повідних положень Конституції України (статті 13, 41) та загальних засад цивільного
законодавства України випливає, що визначений установчими документами поря�
док не повинен порушувати або обмежувати права власника акцій певного господар�

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 2/2005

24



ського товариства — позбавляти його можливості виходу з товариства, відчуження
акцій за ринковими цінами, а також продажу акцій третім особам, якщо ЗАТ та його
акціонери відмовляються їх викуповувати.

Кабінет Міністрів України висловив свою правову позицію стосовно порушеного
суб’єктами права на конституційне звернення питання в основному на підставі поло�
жень чинних Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України, тобто без
врахування ситуації, що мала місце на період розгляду відповідних справ судами
України. Нині, як стверджує Кабінет Міністрів України, стаття 81 Господарського ко�
дексу України передбачає, що акціонери закритого акціонерного товариства мають
переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товари�
ства, але законодавством не передбачено чіткого механізму реалізації акціонером
ЗАТ свого переважного права на придбання акцій у разі їх відчуження іншими акціо�
нерами цього товариства.

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народ�
ним господарством, власності та інвестицій зауважує, що уточнення редакції частин
другої, третьої статті 28 Закону України «Про господарські товариства» сприяло їх
узгодженості з частиною п’ятою статті 4 цього Закону щодо відповідності статуту то�
вариства чинному законодавству.

Власник акцій, на думку Комітету, не може ігнорувати передбачені установчими
документами акціонерного товариства, частиною п’ятою статті 4, частинами другою,
третьою статті 28 Закону України «Про господарські товариства» положення щодо
обігу акцій, оскільки засновник ЗАТ, одержуючи при розподілі акції товариства, має
знати про законодавче обмеження їх обігу. Це не вважається обмеженням прав влас�
ника, а є дотриманням власником положень пунктів 5, 6 статті 4 Закону України «Про
власність».

Міністерство юстиції України вважає, що у статуті ЗАТ може бути передбачено пе�
реважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються, а також певний по�
рядок реалізації ними цього права, який, у свою чергу, повинен відповідати вимогам
законодавства, що встановлює правила обігу цінних паперів.

Верховний Суд України стверджує, що статтею 28 Закону України «Про господар�
ські товариства» регулюється порядок придбання акцій. Він є видом їх відчуження і
полягає у передачі акцій іншим особам за винагороду з переходом до них прав влас�
ності. На підставі положення частини п’ятої статті 4 цього Закону установчими доку�
ментами ЗАТ може встановлюватися порядок відчуження акцій, зокрема переважне
право акціонерів товариства на придбання акцій у разі їх відчуження.

Український союз промисловців і підприємців підкреслює, що коли статутом ЗАТ
визначено переважне право акціонерів на придбання акцій, які продаються іншими
акціонерами, то його порушення є підставою для визнання договорів купівлі�прода�
жу акцій недійсними.

Консультанти Спілки юристів України дійшли висновку, що з вилученням Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» від
23 грудня 1997 року з частини другої статті 28 словосполучення «якщо інше не перед�
бачено статутом товариства» ЗАТ втратили право передбачати у своїх установчих
документах положення щодо переважного права акціонерів товариства на придбан�
ня акцій, які відчужуються іншими його акціонерами. Вони вважають, що наявність
таких положень в установчих документах ЗАТ в період з 22 січня 1998 року (набрання
чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські
товариства») до 1 січня 2004 року (набрання чинності Господарським кодексом Укра�
їни) суперечила чинному на той час законодавству України.

Позиції фахівців вищих закладів освіти та науково�дослідних установ України, які
надали висновки на запит судді�доповідача стосовно порушених у конституційному
зверненні питань, зокрема Київського національного економічного університету, Ін�
ституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Інституту економіко�правових досліджень НАН України, Науково�дослід�
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ного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України,
практично збігаються.

На їх думку, положення частини другої статті 28 Закону України «Про господарські
товариства» не забороняло і не забороняє після внесення до нього змін закріплення
установчими документами ЗАТ певного порядку відчуження акцій, оскільки воно ре�
гулює підстави придбання акцій, хоча і не встановлює вичерпного переліку таких під�
став. За цим положенням власники акцій також не звільняються від обов’язків вико�
нання умов статуту ЗАТ, оскільки інші норми законодавства України зобов’язують їх
до цього. Йдеться, зокрема, про статтю 11 цього Закону.

У розумінні пункту 1 статті 4 Закону України «Про власність» закріплення установчи�
ми документами ЗАТ такого порядку відчуження акцій, що передбачає реалізацію пе�
реважного права інших акціонерів товариства на придбання акцій, що відчужуються,
не є обмеженням права власника акцій володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю (акціями), оскільки власник при підписанні установчих документів
є вільним у волевиявленні щодо розпорядження своєю власністю, розпоряджається
належними йому акціями на свій розсуд, і такі його дії не суперечать чинному законо�
давству.

Стосовно положення абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про влас�
ність» фахівці зауважують, що власник акцій, здійснюючи свої права, зобов’язаний
не порушувати права та охоронювані законом інтереси інших акціонерів, а тому по�
винен виконувати взяті на себе зобов’язання. Тобто у разі встановлення установчи�
ми документами ЗАТ обов’язку забезпечення переважного права акціонерів на при�
дбання акцій, що відчужуються, власник таких акцій зобов’язаний його виконати.

3. На пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб’єктів
права на конституційне звернення, Верховної Ради України, Президента України, Ка�
бінету Міністрів України, Верховного Суду України у своїх виступах підтримали об�
ґрунтування відповідних позицій з питань, порушених у конституційному зверненні.

Позиції спеціалістів, залучених до участі у розгляді справи, в основному поляга�
ють в тому, що положення частини другої статті 28 Закону України «Про господарські
товариства» в її початковій редакції і після внесення до неї змін встановлює підстави
придбання акцій і не стосується можливості встановлення установчими документа�
ми ЗАТ переважного права його акціонерів на придбання акцій, що відчужуються ін�
шими акціонерами товариства. Положення ж пункту 1, абзацу першого пункту 5 стат�
ті 4 Закону України «Про власність» в сенсі питання, порушеного суб’єктами права на
конституційне звернення перед Конституційним Судом України, на їх думку, треба
розуміти як обов’язок акціонерів ЗАТ при відчуженні акцій дотримувати відповідного
порядку, закріпленого установчими документами товариства.

4. Вирішуючи справу про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28
Закону України «Про господарські товариства», пункту 1, абзацу першого пункту 5
статті 4 Закону України «Про власність» в контексті конституційного звернення, Кон�
ституційний Суд України виходить з того, що правовий порядок в Україні ґрунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не пе�
редбачено законодавством (частина перша статті 19 Конституції України); кожен має
право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (частина перша
статті 41 Конституції України); використання власності, зокрема, не може завдавати
шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства (частина сьома
статті 41 Конституції України).

4.1. Частина друга статті 28 Закону України «Про господарські товариства» в ре�
дакції від 19 вересня 1991 року встановлювала: «Якщо інше не передбачено статутом
товариства, акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або
держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на
фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва
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юридичних осіб. Порядок реалізації акцій визначається відповідно до законодавства
України».

Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову
участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціо�
нерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на
одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна
при ліквідації товариства (частина перша статті 4 Закону України «Про цінні папери і
фондову біржу»).

Частина перша статті 25 Закону України «Про господарські товариства», визначаю�
чи види акціонерних товариств і відмінності між ними, встановлює, що акції ЗАТ роз�
поділяються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, ку�
пуватися та продаватися на біржі. Іншої заборони щодо купівлі�продажу акцій ЗАТ
зазначений Закон не встановлює, і вони можуть купуватися�продаватися у порядку,
передбаченому статтею 28 цього Закону, із врахуванням вимог його статті 11, яка зо�
бов’язує учасників товариства додержувати установчих документів товариства, вико�
нувати свої зобов’язання перед товариством, нести інші обов’язки, якщо це передба�
чено цим Законом, іншим законодавством України та установчими документами.

Перелік відомостей, що повинні містити установчі документи товариства, встанов�
лює стаття 4 Закону України «Про господарські товариства». Він не є вичерпним, оскіль�
ки частина п’ята цієї статті передбачає, що до установчих документів товариства можуть
бути включені інші умови, які не суперечать законодавству України.

Серед таких умов може бути закріплення установчими документами ЗАТ переваж�
ного права акціонерів товариства на придбання акцій, що відчужуються іншими його
акціонерами.

За своїм змістом стаття 28 Закону України «Про господарські товариства» вста�
новлює підстави придбання акцій, тому вона не може забороняти закріплення в уста�
новчих документах ЗАТ певного порядку їх відчуження.

Вилучення Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські
товариства» від 23 грудня 1997 року з частини другої статті 28 Закону України «Про гос�
подарські товариства» словосполучення «якщо інше не передбачено статутом товари�
ства» не зменшило переліку підстав, за якими можуть бути придбані акції ЗАТ, і не звіль�
нило власників акцій від обов’язку виконувати умови установчих документів ЗАТ.

Якщо установчими документами ЗАТ в межах чинного законодавства було вста�
новлено переважне право акціонерів на придбання акцій, які відчужуються іншими
його акціонерами, а засновники акціонерного товариства згідно з частиною другою
статті 26 Закону України «Про господарські товариства» уклали між собою договір, що
визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного то�
вариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особа�
ми, то всі акціонери на підставі положень статті 11 зазначеного Закону зобов’язані до�
держувати цього договору і виконувати його.

Таким чином, частина друга статті 28 Закону України «Про господарські товариства»,
регулюючи підстави придбання акцій, серед яких: придбання акцій на підставі договору
з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що
склалася на фондовому ринку; набуття права на акції у порядку спадкоємства громадян;
набуття права на акції у порядку правонаступництва сторін, не конкурує зі статтею 11 за�
значеного Закону, яка встановлює обов’язки учасників товариства, у тому числі закри�
того, додержувати установчих документів, виконувати свої зобов’язання перед товари�
ством, нести інші обов’язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим законодавством
України та установчими документами. Ні початкова редакція частини другої статті 28
Закону України «Про господарські товариства», ні внесені до неї відповідним Законом
зміни не передбачають обмежень щодо можливості встановлювати установчими доку�
ментами закритого акціонерного товариства в межах чинного законодавства України
переважне право на придбання акцій його акціонерами у разі їх відчуження іншими ак�
ціонерами цього товариства.
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З 1 січня 2004 року таке право закріплено законодавчо, зокрема частиною тре�
тьою статті 81 Господарського кодексу України. До того ж, як випливає зі змісту цієї
статті, переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами то�
вариства, є однією з головних ознак, за якими акціонерне товариство вважається за�
критим.

4.2. Стаття 4 Закону України «Про власність» встановлює, що власник на свій роз�
суд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном (пункт 1), але,
здійснюючи свої права, він зобов’язаний не порушувати права та охоронювані зако�
ном інтереси громадян, юридичних осіб і держави (абзац перший пункту 5).

Акції згідно з пунктом 1 статті 13 Закону України «Про власність» є об’єктами права
приватної власності, і відповідно до положень статті 41 Конституції України суб’єкт
права власності на акції має право ними володіти, користуватися і розпоряджатися,
тобто може без обмежень їх продавати, обмінювати, дарувати, заставляти, запо�
відати тощо. Водночас зі змісту положень цієї статті та статті 13 Конституції України
вбачається, що право власності певною мірою може бути обмежено, оскільки вико�
ристання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності грома�
дян, інтересам суспільства. Тобто юридично забезпечена можливість здійснювати
правомочності щодо володіння, користування і розпорядження власника належним
йому майном не може виходити за рамки, встановлені правовими нормами, що регу�
люють відносини у сфері власності.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 92 Конституції України правовий ре�
жим власності визначається виключно законом. Отже, саме законом може бути вста�
новлений особливий порядок діяльності суб’єктів, об’єктом права власності яких є,
зокрема, акції, і тільки закон може встановлювати щодо нього певні обмеження та
покладати на таких суб’єктів (власників акцій) додаткові обов’язки.

Такі обмеження і обов’язки випливають, наприклад, з положень Закону України
«Про господарські товариства»: акції ЗАТ не можуть розповсюджуватися шляхом під�
писки, купуватися та продаватися на біржі (частина перша статті 25); учасники това�
риства зобов’язані додержувати установчих документів товариства і виконувати
рішення загальних зборів та інших органів управління товариства (пункт «а» стат�
ті 11); виконувати свої зобов’язання перед товариством, в тому числі і пов’язані з
майновою участю (пункт «б» статті 11); нести інші обов’язки, якщо це передбачено
цим Законом, іншим законодавством України та установчими документами (пункт «г»
статті 11); засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що
визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного
товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми осо�
бами (частина друга статті 26) і т. ін.

Договір згідно з пунктом 1 частини другої статті 11 Цивільного кодексу України є
підставою виникнення цивільних прав та обов’язків. Цивільні права і обов’язки вини�
кають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених зако�
ном, але таких, що йому не суперечать.

Договір — це категорія цивільного права, яка визначається як домовленість двох
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних
прав та обов’язків. До зобов’язань, що виникають з договорів, застосовуються за�
гальні положення про зобов’язання, якщо інше не випливає із закону або самого до�
говору. Як і будь�який правочин, він є вольовим актом, оскільки виражає спільну во�
лю сторін, що втілюється у договорі. Змістом договору є, власне, ті умови, на яких
сторони погоджуються виконувати договір, і вони мають дотримуватися взятих на
себе зобов’язань. Оскільки установчий договір є видом цивільного договору, то він
тягне за собою виконання зобов’язань для кола осіб, що його підписали. І порушення
(недотримання) цих зобов’язань дає підстави для договірної відповідальності.

Враховуючи міркування, викладені у попередньому пункті, Конституційний Суд
України дійшов висновку, що коли установчими документами ЗАТ закріплено пере�
важне право акціонерів товариства на придбання акцій, які відчужуються іншими ак�
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ціонерами цього товариства, то це не є обмеженням права власника акцій володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, оскільки, підписуючи в межах
чинного законодавства України установчі документи ЗАТ, акціонер добровільно по�
годжується на встановлення особливого порядку відчуження об’єктів своєї власно�
сті, беручи при цьому на себе відповідні зобов’язання.

Приписи установчих документів ЗАТ щодо переважного права його акціонерів на
придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами товариства, не обмежують
права власника на розпорядження своєю власністю, а встановлюють за його ж зго�
дою особливий порядок її відчуження. Якщо ж особи, які мають переважне право на
придбання акцій, запропонують нижчу ціну за акції або вимагатимуть їх відчуження за
цінами, нижчими від ринкових, то власник акцій вправі їх відчужити за ринковою
ціною, тобто це право не є абсолютним.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 63, 67, 69 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. В аспекті конституційного звернення:

1.1. Положення частини другої статті 28 Закону України «Про господарські товари�
ства» у системному зв’язку з положеннями частини п’ятої статті 4, частини першої
статті 25 цього Закону треба розуміти як таке, що встановлює підстави придбання
акцій (зокрема за договором з їх власником або держателем за ціною, що визнача�
ється сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку
спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб), а тому не виключає і
не виключало можливості передбачати в установчих документах закритого акціонер�
ного товариства переважне право акціонерів товариства на придбання акцій, що від�
чужуються іншими акціонерами товариства.

1.2. Положення пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про
власність» у контексті частин першої, сьомої статті 41 Конституції України, у систем�
ному зв’язку з частиною третьою статті 81 Господарського кодексу України треба ро�
зуміти так, що власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається на�
лежним йому майном, але, здійснюючи своє право, він зобов’язаний не порушувати
права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і суспільства, в то�
му числі переважне право (яке не є абсолютним) акціонерів закритого акціонерного
товариства на придбання акцій, що відчужуються іншими його акціонерами.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у »Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

51 íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ñòàòò³ 1 Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
«Ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó ¹ 1473»
â³ä 1 æîâòíÿ 2003 ðîêó ¹ 1132

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-8/2005
17 áåðåçíÿ 2005 ðîêó
¹ 1-óï/2005

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні Конституційного Суду України справу за кон�
ституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конститу�
ції України (конституційності) положень статті 1 Указу Президента України «Про ска�
сування постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 року № 1473» від
1 жовтня 2003 року № 1132 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2093).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» стало конституційне подання 51 народного депутата України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 71 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» була наявність спору щодо конституційності зазначених
положень Указу Президента України.

Заслухавши суддю�доповідача Іващенка В.І. та вивчивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 51 народний депутат України —
звернувся до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням розглянути
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питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 1
Указу Президента України «Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2003 року № 1473» від 1 жовтня 2003 року № 1132 (далі — Указ).

На думку народних депутатів України, положення статті 1 Указу суперечать вимо�
гам статті 6, частини другої статті 8, частини третьої статті 106 Конституції України,
оскільки Указ видано не на основі Конституції України чи законів України. Зокрема, як
наголошується у конституційному поданні, норми скасованої Указом постанови Ка�
бінету Міністрів України «Про затвердження Інвестиційної програми виробництва
вантажних автомобілів і автобусів відкритим акціонерним товариством «Луцький ав�
томобільний завод» від 17 вересня 2003 року № 1473 не вирішують питань державно�
го суверенітету, територіальної цілісності України чи додержання Конституції Украї�
ни, щодо яких гарантом є Президент України, та не обмежують права і свободи
людини і громадянина, визначені розділом II Конституції України, а врегульовують
виключно питання функціонування автомобільної промисловості в Україні, тобто сто�
суються внутрішньої політики держави.

Отже, як вважає суб’єкт права на конституційне подання, Указом порушується
конституційний принцип розподілу влад, оскільки згідно з Конституцією України ви�
значення засад внутрішньої і зовнішньої політики належить до повноважень Верхов�
ної Ради України (пункт 5 частини першої статті 85), а її здійснення (практична ре�
алізація) — до повноважень Кабінету Міністрів України (пункт 1 статті 116), та обме�
жується конкуренція у підприємницькій діяльності, захист якої гарантовано Консти�
туцією України (частина третя статті 42).

2. У період підготовки матеріалів справи до розгляду на пленарному засіданні
Конституційного Суду України Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
України «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від
1 жовтня 2003 року № 1132» від 9 листопада 2004 року № 1381 (Офіційний вісник
України, 2004 р., № 45, ст. 2967).

За змістом статей 150, 152 Конституції України до повноважень Конституційного
Суду України належить вирішення питань про конституційність лише чинних актів ор�
ганів, визначених у пункті 1 частини першої статті 150 Основного Закону України. Зо�
крема, в Рішенні Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року № 15�рп/
2001 (справа щодо прописки) визначено, що «юрисдикція Конституційного Суду Укра�
їни поширюється на чинні нормативно�правові акти».

Оскільки оспорюваний Указ втратив чинність, конституційне провадження у справі
щодо відповідності Конституції України положень статті 1 Указу підлягає припиненню
на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» —
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 45, 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51 Регламенту Кон�
ституційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням
51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України положень
статті 1 Указу Президента України «Про скасування постанови Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 2003 року № 1473» від 1 жовтня 2003 року № 1132.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯, ÑÈÌÏÎÇ²ÓÌÈ, ÊÎËÎÊÂ²ÓÌÈ

ÄÅÂ’ßÒÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-Í²ÌÅÖÜÊÈÉ ÊÎËÎÊÂ²ÓÌ
«ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ

² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ»

7—8 æîâòíÿ 2004 ðîêó â Êèºâ³ â³äáóâñÿ 9-é óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé êîëî-
êâ³óì «Êðèì³íàëüíå ïðàâî ³ êîíñòèòóö³éíå ïðàâî», îðãàí³çîâàíèé Êîíñòèòó-
ö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè òà Í³ìåöüêèì ôîíäîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà.

Ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ôåäåðàëüíîãî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè òà ïðåäñòàâíèêè óí³âåðñèòåòñüêî¿ þðè-
äè÷íî¿ îñâ³òè Í³ìå÷÷èíè.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ó÷àñíèê³â êîëîêâ³óìó çâåðíóëèñÿ Ãîëîâà Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîí, Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ôå-
äåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíà â Óêðà¿í³ Ä. Øòþäåìàíí ³ êåð³âíèê ïðîåê-
ò³â Í³ìåöüêîãî ôîíäó ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, êåð³âíèê
ïðåäñòàâíèöòâ ôîíäó â Êèºâ³ òà Ì³íñüêó Ø. Õþëüñõüîðñòåð.

Ó õîä³ êîëîêâ³óìó áóëî çàñëóõàíî òà îáãîâîðåíî äîïîâ³ä³ ñóää³â Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè,
ïðåäñòàâíèê³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè Í³ìå÷÷èíè.

Ïðîïîíóºìî ¿õ âàø³é óâàç³.
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ÌÅÆ² ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß

ÇÀ ×ÀÑ²Â ÒÅÐÎÐÈÇÌÓ

Â. Õàññåìåð,
â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Í³ìå÷÷èíè,

Ãîëîâà Äðóãîãî ñåíàòó

Ðåôîðìè â ìàòåð³àëüíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâ³ Í³ìå÷÷èíè òà áëèçüêèõ ç
íåþ ñèñòåìàõ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ïî÷èíàþ÷è ç ñ³ìäåñÿòèõ ðîê³â ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ, çä³éñíþþòüñÿ øëÿõîì ââåäåííÿ íîâèõ ñêëàä³â çëî÷èí³â (êðèì³íàëüíå
ïðàâî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, êðèì³íàëüíå åêîíîì³÷íå ïðàâî) òà óìîâ
ïîêàðàííÿ (êðèì³íàëüíå ïðàâî â ãàëóç³ îá³ãó íàðêîòèê³â, ïðîìèñëîâà çëî÷èí-
í³ñòü).

Çàêîíîäàâåöü çàñòîñóâàâ â³äîìèé ç äàâí³õ ÷àñ³â ³íñòðóìåíò: àáñòðàêòí³
çëî÷èíè, ÿê³ ñòâîðþþòü çàãðîçó âèíèêíåííÿ íåáåçïåêè. Öÿ ôîðìà äåë³êòó ïî-
ëåãøóº çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà â þðèäè÷í³é ïðàêòèö³: íà ïðîòè-
ëåæí³ñòü ñêëàäàì çëî÷èí³â, ÿê³ íàíîñÿòü øêîäó æåðòâ³, ñêëàäè çëî÷èí³â àá-
ñòðàêòíèõ íå ïîòðåáóþòü æîäíîãî êàçóàëüíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ä³ÿííÿì òà øêî-
äîþ, à çàäîâîëüíÿþòüñÿ îïèñóâàííÿì àáñòðàêòíî íåáåçïå÷íî¿ ä³¿ (îòðèìàííÿ
ñóáñèä³¿ øëÿõîì øàõðàéñòâà ç ïîäàííÿì íåïðàâèëüíî¿ çàÿâè1 ñòîñîâíî ïåð-
âèííîãî îïèñàííÿ øàõðàéñòâà ç ôàêòè÷íèìè îçíàêàìè ââåäåííÿ â îìàíó, ïî-
ìèëêè, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì òà øêîäè2). Ó òàêèé ñïîñ³á çàêîíîäàâåöü â ãà-
ëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ïîëåãøóº ñóää³ ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ
äëÿ îáñòàâèí ñïðàâè ôàêò³â. Îäíî÷àñíî â³í óñêëàäíþº äëÿ çàõèñòó ó êðèì³-
íàëüí³é ñïðàâ³ éîãî ä³ÿëüí³ñòü: ïóíêòè, íà ÿê³ â³í ñïèðàºòüñÿ, çìåíøóþòüñÿ ç
ê³ëüê³ñòþ ïåðåäóìîâ íàêëàäåííÿ ïîêàðàííÿ.

Íàäàë³ çàêîíîäàâåöü ñõèëÿºòüñÿ äî ïðàâîâèõ áëàã, òàêèì ÷èíîì çâóæóþ-
÷è ìîæëèâîñò³ ìåòîäè÷íî¿ êðèòèêè ðîçøèðåííÿ ñêëàä³â çëî÷èí³â (çäîðîâ’ÿ
íàðîäó ÿê ïðàâîâå áëàãî â ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà îá³ãó íàðêîòè÷íèõ
ðå÷îâèí, ôóíêö³îíàëüíà ñïðîìîæí³ñòü ðèíêó êàï³òàë³â ó ãàëóç³ êðèì³íàëü-
íîãî åêîíîì³÷íîãî ïðàâà). Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ñòàþòü
äèôóçíèìè, âòðà÷àþòü ñâî¿ íîðìàòèâí³ é ìîðàëüí³ êîíòóðè.

Ïðèáëèçíî òàêèé ñàìèé ðîçâèòîê ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè â ãàëóç³ ôîðìàëü-
íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Òóò çàêîíîäàâ÷³ ðåôîðìè ïîøèðþþòüñÿ íà äâ³
ãàëóç³: á³ëüø ³íòåíñèâíà ó÷àñòü æåðòâè (çà ðàõóíîê ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ îá-
âèíóâà÷åíîãî) òà ïîñèëåííÿ êîíòðîëüíèõ ³íñòðóìåíò³â, îñîáëèâî â ðàìêàõ
ïðîöåäóðè ðîçñë³äóâàííÿ. ²ç ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ÿê ³íñòðóìåíòó äåôîðìàë³çà-
ö³¿ ïîõîäèòü «Deal», ÿêà çäåøåâëþº øëÿõîì äîìîâëåíîñò³ ì³æ ó÷àñíèêàìè ³
çàê³í÷óº ïðîâàäæåííÿ, çäåøåâëþº ³ ïðèñêîðþº ïðîöåñ êðèì³íàëüíî¿ þñòè-
ö³¿ çà ðàõóíîê òðàäèö³éíî¿ ôîðìàëüíîñò³.

Ñüîãîäí³, êîëè ê³ëüê³ñòü æåðòâ çá³ëüøèëàñü, ¿õ øàíñè íà ìàòåð³àëüíå â³ä-
øêîäóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðàâ³ çíà÷íî ïîêðàùèëèñü.
Ó êðèì³íàëüíî-ïîë³òè÷íîìó äèñêóðñ³ îáâèíóâà÷åíèé â³äñóíóòèé íà äðóãèé
ïëàí íà êîðèñòü ì³ðêóâàíü òà àðãóìåíò³â, ÿê³ ñïèðàþòüñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü
ä³ºâîãî çàõèñòó æåðòâ. Ïàðàäèãìà «äîïîìîãà äëÿ (íå ñîö³àë³çîâàíîãî) çëî÷èí-
öÿ» çàì³ùåíà ïàðàäèãìîþ «çàõèñò íåâèííî¿ æåðòâè â³ä çëî÷èííîñò³».

Ðåôîðìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðàâ³ ç ñ³ìäåñÿòèõ ðîê³â ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ êîíöåíòðóâàëèñü íà ïðîöåäóð³ ðîçñë³äóâàííÿ. «Êëàñè÷í³»
ïðåäìåòè ðåôîðìè, ÿê, íàïðèêëàä, ðîçãëÿä ñïðàâè ïî ñóò³ â ñóä³, ïîïåðåäíº
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óâ’ÿçíåííÿ àáî çàõèñò ïî êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, çíàõîäÿòüñÿ íà ìåæ³ óâà-
ãè. Òåðîðèçì òà ãëîáàë³çàö³ÿ º âïëèâîâèìè ÷èííèêàìè, ÿê³ ïîñò³éíî ï³äòðè-
ìóâàëè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüí³ êîíòðîëüí³ ïîòðåáè ³ ðîáëÿòü öå äî öüîãî
÷àñó. Ïðîñò³øå êàæó÷è, ïðàâîâà äåðæàâà ïîâèííà, ç îäíîãî áîêó, ä³ÿòè
åôåêòèâíî, à ç äðóãîãî, — êîðèñòóâàòèñü çàñîáàìè, ÿêèìè âîëîä³þòü êðèì³-
íàëüí³ åëåìåíòè. Òóò ìàþòüñÿ íà óâàç³ ïåðåäóñ³ì òðàíñêîðäîííå ñï³âðîá³ò-
íèöòâî îðãàí³â ðîçñë³äóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â äëÿ ïîïå-
ðåäæåííÿ íåáåçïåê òà ðîçï³çíàâàííÿ çëî÷èíö³â.

«Òðàíñêîðäîíí³ çàâ’ÿçêè» ñòîñóþòüñÿ íå ò³ëüêè ïåðåòèíó íàö³îíàëüíèõ
êîðäîí³â, à òàêîæ ³ êîðäîí³â ì³æ ð³çíîìàí³òíèìè äåðæàâíèìè ³íñòàíö³ÿìè
ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ïðîåêò êîíñòèòóö³éíîãî äîãîâîðó äëÿ ªâðî-
ïè ïåðåäáà÷àº «ºâðîïåéñüêèé îðäåð íà àðåøò», à òàêîæ ñòâîðåííÿ ôóíê-
ö³îíóþ÷èõ ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóö³é äëÿ áîðîòüáè ³ç çëî÷èíí³ñòþ. Òàêîæ äèñ-
êóòóºòüñÿ çâåäåííÿ â³äîìîñòåé òàºìíèõ ñëóæá òà ïîë³ö³¿ â îäèí áàíê äàíèõ.

Â³ä ðîçøèðåííÿ ïîâíîâàæåíü ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëü-
íîãî ïðîöåñó îñîáëèâî ñòðàæäàþòü äâ³ êëàñè÷í³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ ìåæ³
âòðó÷àííÿ: ï³äîçðà ó ñêîºíí³ çëî÷èíó ÿê ïåðåäóìîâà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî
âòðó÷àííÿ òà ïðèíöèïîâà â³äêðèò³ñòü êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî ðîçñë³äóâàí-
íÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî. Òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ àêóñòè÷íîãî òà îïòè÷íîãî
ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèì³ùåííÿì, êîíòðîëü òåëåôîííèõ ðîçìîâ, äîâãîñòðîêî-
âà òà ñèñòåìàòè÷íà ïîë³öåéñüêà îáñåðâàö³ÿ, çàñòîñóâàííÿ òàºìíèõ àãåíò³â,
îáëàâè ç ¿õ ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íèì óñòàòêóâàííÿì ñïðÿìîâàí³ íà òàºì-
íå ðîçñë³äóâàííÿ; çà÷åïëåíà öèì îñîáà, ÿêà îòðèìóº â³äîìîñò³ ïðî ñë³äæåí-
íÿ çà íåþ, ìîæå çðîáèòè éîãî áåçðåçóëüòàòíèì. Òàêèì ÷èíîì êëàñè÷í³ êðè-
ì³íàëüíî-ïðàâîâ³ ³íñòðóìåíòè ðîçñë³äóâàííÿ (ÿê, íàïðèêëàä, îáøóê îñîáè,
îáøóê àáî êîíô³ñêàö³ÿ) çàì³íþþòüñÿ òàºìíî çä³éñíþâàíèìè çàõîäàìè. Öå
ñïðèÿº çàõèñòó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé îòðèìóº â³äîìîñò³ ïðî ö³ âòðó÷àííÿ
(ÿêùî âçàãàë³ îòðèìóº) ò³ëüêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ³, çâ³ñíî, íå ìî-
æå äî íèõ ï³äãîòóâàòèñü. Öå òàêîæ ìàº íàñë³äêè äëÿ «êë³ìàòó» êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâî¿ ïðîöåäóðè ðîçñë³äóâàííÿ.

Çì³ùåííÿ àêöåíò³â â ìàòåð³àëüíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâ³ âåäå â êðè-
ì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîìó ïðàâ³ äî çíåö³íåííÿ ï³äîçðè ó ñêîºíí³ çëî÷èíó.
«Ïîïåðåäí³ ðîçñë³äóâàííÿ» ïîòð³áí³ äëÿ ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ íåáåçïåêè.

Ïðåäñòàâëåí³ òåíäåíö³¿ êðèòèêóþòüñÿ íàóêîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Äåð-
æàâà á³ëüøå íå âèñòóïàº ÿê çàãðîçà ãðîìàäÿíñüêèì ïðàâàì, à, íàé³ìîâ³ð-
í³øå, âèñòóïàº ÿê ³íñòèòóö³ÿ, ÿêà ï³äòðèìóº ãðîìàäÿíèíà ³ ãàðàíòóº éîãî
áåçïåêó. Äåðæàâà ôóíäàìåíòàëüíî çì³íèëà ñâîþ ðîëü — âîíà ïåðåòâîðè-
ëàñü ³ç çàãðîçè ñâîáîä³ íà ãàðàíòà áåçïåêè. Êëàñè÷í³ â³äíîñèíè íàïðóæåííÿ
ì³æ áåçïåêîþ òà ñâîáîäîþ á³ëüøå íå ³ñíóþòü.

Â³ä êðèì³íàëüíîãî ïðàâà á³ëüøå î÷³êóþòü çàõèñò ïðàâîâèõ áëàã òà çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè â³ä çëî÷èííîñò³, à ìåíøå — çàõèñò îñíîâíèõ ïðàâ, ñòîñîâ-
íî ÿêèõ âèíèêàº çàãðîçà. Äèñêóñ³ÿ ïðî ³ñíóâàííÿ àáî çàïðîâàäæåííÿ «êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâà äëÿ âîðîã³â» (äèñêóñ³ÿ, ÿêà, íà ìîþ äóìêó, îáåðòàºòüñÿ
ò³ëüêè íàâêîëî ìåæ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà)1 º äîêàçîì òîãî, ùî äåðæàâà (çà
çãîäîþ ãðîìàäÿí) âèêîðèñòîâóº âñå á³ëüø æîðñòê³ ³íñòðóìåíòè ïðîòè çà-
ãðîçëèâèõ ñèòóàö³é.

Ó çàãàëüíîìó ïëàí³ íàïåâíî ìîæíà ñêàçàòè, ùî çà âñ³ìà öèìè òåíäåí-
ö³ÿìè ñòî¿òü ïîñèëåííÿ ïîòðåá ïðîòè çàãðîçëèâèõ çì³í. Ïðåâåíö³ÿ òà áåçïå-
êà º êîíöåïö³ÿìè, ñêîíñòðóéîâàíèìè á³ëüøå åìï³ðè÷íî, í³æ íîðìàòèâíî, ³
ÿê³, ñêîð³øå, çà âñå êîðèñòóþòüñÿ ïîíÿòòÿì «îáîðîíà», í³æ «âòðó÷àííÿ».
«Ì³íÿþ ñâîáîäó íà áåçïåêó» ñòàëî â Í³ìå÷÷èí³ ñëîãàíîì.

ßêùî çîñåðåäèòèñü íà ïèòàíí³ ùîäî òàêèõ òåíäåíö³é, òî â³äïîâ³äü íà
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1 Öÿ äèñêóñ³ÿ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ïðàöÿõ ìîãî áîííñüêîãî êîëåãè Ã. ßáîáñà ³ ìàº ÿê ïðåäìåò «ñó-
÷àñíó» ôîðìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ùî æîðñòê³øå ðåàãóº íà çðîñòàþ÷³ çàãðîçè, ÿê, íàïðèêëàä,
òåðîðèçì àáî ðóéíóâàííÿ íîðì ó çâ’ÿçêó ç ãëîáàë³çàö³ºþ, ³ çàáåçïå÷óº ïåðâèíí³ ãàðàíò³¿ êîíñòè-
òóö³éíîãî, êðèì³íàëüíîãî òà êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ò³ëüêè «ãðîìàäÿíàì».



íüîãî áóäå ùå á³ëüø ïðîáëåìàòè÷íîþ. Çâ³ñíî, ³ñíóþòü äåÿê³ íàóêîâ³ îáãðóí-
òóâàííÿ, ÿê³ ìîæóòü ïîÿñíèòè ñèòóàö³þ.

Ñîö³îëîãè ïðàâà â Í³ìå÷÷èí³ äåÿêèé ÷àñ òîìó âèçíà÷àëè, àíàë³çóâàëè ³
ïîÿñíþâàëè «ðóéíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ íîðì»1. Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî íîðìà-
òèâí³ î÷³êóâàííÿ, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñòðóêòóðó ³ çàáåçïå÷åííÿ íàøîãî áóäåí-
íîãî æèòòÿ, çíà÷íî çìåíøèëèñü. Òàêèìè î÷³êóâàííÿìè º íîðìè, ÿê³ íå ïî-
âèíí³ áóòè îá´ðóíòîâàíèìè ³ íà ÿê³ ìîæíà ïåâíèì ÷èíîì ñë³ïî ïîêëàäà-
òèñü. Ï³äñòàâàìè äëÿ òàêîãî ðóéíóâàííÿ ìîæóòü áóòè ì³ãðàö³ÿ ç ââåäåííÿì
³íøèõ íîðìàòèâíèõ, êóëüòóðíèõ ³ ñîö³àëüíèõ çðàçê³â àáî ïîñèëåííÿ ñóá-
êóëüòóðíèõ òà àëüòåðíàòèâíèõ çðàçê³â ä³ÿëüíîñò³. Ïðèêëàäàìè º çðîñòàþ÷å
íàñèëëÿ ñåðåä ìîëîä³ àáî âòðó÷àííÿ â ÷óæ³ ïðàâîâ³ êîëà, ÿê³ òðàäèö³éíî áó-
ëè ï³ä òàáó, ÿê, íàïðèêëàä, ó ïåâíèõ òåëåâ³ç³éíèõ ïåðåäà÷àõ, ÿê³ ç ¿õ ñïðÿ-
ìîâàí³ñòþ íà íàõàáí³ñòü, â³äñóòí³ñòü ñîë³äàðíîñò³, íàðöèñèçì, ïðèíèæåí-
íÿ òà îãîëåííÿ ñòèêàþòüñÿ ç âåëèêîþ çàö³êàâëåí³ñòþ ç áîêó ãðîìàäñüêîñò³.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàøå ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ñòàº á³ëüø ñêëàäíèì.

Òàêèì ÷èíîì, ðóéíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ íîðì ñïîíóêàº äåðæàâó äî çàì³íè
àáî çàõèñòó çíèêëèõ ÷è ïîñëàáëåíèõ íîðì. Òàêà ñïðîáà ñòèêàºòüñÿ ç³ ñïåöè-
ô³÷íèìè òðóäíîùàìè. Íàïðèêëàä, ó íàñ âñå öå â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ òàê
çâàíî¿ êîíöåïö³¿ «Zero tolerance» ñòîñîâíî âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà ìåæàìè ïîðî-
ãó çëî÷èííîñò³, ùî çäåá³ëüøîãî íå ñïðàöüîâóº, îñê³ëüêè óêð³ïëåí³ ³ çðîçóì³ë³
ñàì³ ïî ñîá³ ñîö³àëüí³ íîðìè íå ìîæóòü áóòè ïîâí³ñòþ çàì³íåí³ ôîðìàë³çî-
âàíèìè äåðæàâíèìè íîðìàìè.

Íàñòóïíîþ º ïàðàäèãìà «ñóñï³ëüñòâî ðèçèê³â»2. Âîíà âðàõîâóº, ùî â
ñêëàäíèõ ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüñòâàõ ³ñíóþòü âåëèê³ ðèçèêè, ÿê³ ìàþòü ñïå-
öèô³÷í³ ÿêîñò³ çàãðîç: íåáåçïåêà âàëþòè, ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè, íàñèëëÿ ñå-
ðåä ä³òåé òà ìîëîä³, íåçàïîá³æíà ñîö³àëüíà äåãðàäàö³ÿ, á³äí³ñòü ó ïîõèëîìó
â³ö³, àãðåñèâíà ì³ãðàö³ÿ, òåðîðèçì, îá³ã íàðêîòèê³â. Âîíè ïðîÿâëÿþòüñÿ ÷å-
ðåç âèáóõîâó ì³øàíèíó äâîõ âëàñòèâîñòåé: ç îäíîãî áîêó, ÿêùî âîíè ðåàë³-
çîâóâàòèìóòüñÿ, òî ñïðè÷èíÿòü àáñîëþòíî ñïóñòîøóâàëüíó ä³þ, à, ç äðóãî-
ãî, ëþäè ïåðåêîíóþòüñÿ â òîìó, ùî òàê³ ðèçèêè íå ìîæíà îïàíóâàòè, ùî
ïðîòè íèõ íå ìîæíà í³÷îãî âä³ÿòè. Ðåçóëüòàòîì º íèù³âíà äåçîð³ºíòàö³ÿ:
çðîñòàþ÷à, àëå ñë³ïà ãîòîâí³ñòü äî ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä òà íåáåçïåêè, à òà-
êîæ íàãàëüíà ïîòðåáà êîíòðîëþâàòè ïðèíàéìí³ ò³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ÿê³
ìîæíà êîíòðîëþâàòè.

Ïîòðåáà â áåçïåö³, ÿêó ìàº êîæíà ëþäèíà, º ïåðåäóìîâîþ â³ëüíîãî òà
âëàñíî âèçíà÷åíîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Çì³íè, ùî ñòàëèñÿ ï³ñëÿ 11 âåðåñíÿ
2001 ðîêó ñòîñîâíî ÷óæèõ îñ³á, ó íàñ ³, íàïðèêëàä, ó Ôðàíö³¿ ïðîÿâëÿþòüñÿ
ñåðåä íàñåëåííÿ ùîäî ðîë³ ³ñëàìñüêèõ òà ³ñëàì³ñòñüêèõ êóëüòóð («çàáîðîíà
íîñèòè â÷èòåëüö³ õóñòî÷êó â øêîë³»), º äîêàçàìè ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðîáëåì
íîðìàòèâíî¿ îð³ºíòàö³¿, ÿê³ ìè ìàºìî. Ñóá’ºêòèâíèé ñòðàõ ãðîìàäÿí ïåðåä
ðèçèêàìè âèçíà÷àº äèðåêòèâè äëÿ ïîë³òèêè âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè, «îð³ºíòà-
ö³ÿ» íà ñüîãîäí³ º öåíòðàëüíèì ëîçóíãîì äèñêóðñó ïðî áåçïåêó òà ñâîáîäó.

Ùå á³ëüø ñêëàäíîþ, í³æ íàäàííÿ ä³ºâîãî ïîÿñíåííÿ, º ñïðîáà ïðîãíîçó-
âàòè, êóäè çàâòðà ñêåðîâóâàòèìóòü íàñ ö³ òåíäåíö³¿. Òîìó ÿ íå õî÷ó ðîáèòè
òàêèé ïðîãíîç íàâ³òü íà ð³âí³ àáñòðàêö³¿, à çâåðíó óâàãó íà äåÿê³ ïóíêòè,
ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ äèñêóñ³¿ ùîäî ìåæ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî
âòðó÷àííÿ.

Àëå ïåðåä öèì òðåáà ç’ÿñóâàòè, ÿêó ä³ºâó ñèëó ìîæóòü ìàòè ìîæëèâ³ ìåæ³
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ âòðó÷àíü çà ÷àñ³â òåðîðèçìó. Âèçíà÷åííÿì ìåæ ñòî-
ñîâíî âòðó÷àíü ó ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ º ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà. Ïîëîæåííÿ, ùî âòðó-
÷àííÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþâàòèñü íå ìîæóòü, ³
ïèòàííÿ, äå âîíè ïîâèíí³ çàê³í÷óâàòèñü, º (ó ïðàâîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³)
íîðìîþ. Âèíèêàº çàïèòàííÿ, íàñê³ëüêè îá´ðóíòîâàíèìè ³ ñòàá³ëüíèìè ìî-
æóòü áóòè ñüîãîäí³ òàê³ îáìåæóþ÷³ íîðìè?
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1 Ïåðåäóñ³ì öå çàñëóãà Òîâàðèñòâà ñîö³îëîã³¿ ïðàâà.
2 Ùå ç ÷àñ³â ñîö³îëîãà Óëüð³õà Áåêà âîíà áóëà äîñèòü øèðîêî ñïðèéíÿòà í³ìåöüêèì â÷åííÿì

êðèì³íàëüíîãî ïðàâà.



Â³äïîâ³ñòè íà íüîãî, âðàõîâóþ÷è îáìåæåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ âòðó-
÷àíü, áóëî á ëåãêî, ³ â³äïîâ³äü áóëà á íåçâè÷íîþ: ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâî
ñòèêàºòüñÿ ³ç çàñíîâàíèìè ïðèðîäíèì ïðàâîì ìåæàìè, òî âòðó÷àííÿ, ÿêå
âèõîäèòü çà ö³ ìåæ³, íå â³äïîâ³äàº ïðèðîäíîìó ïðàâó ³ º í³ê÷åìíèì. Àäæå
ïðèðîäíå ïðàâî çàâæäè ðîçóì³ëîñü ÿê ïðàâîâà ñèñòåìà, âèùà ñòîñîâíî ïî-
çèòèâíîãî ïðàâà.

ß ïåðåêîíàíèé, ùî ó ïîçèòèâíîìó êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ ³ñíóþòü âàæ-
ëèâ³ ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó ïðàâîâ³ ìàñøòàáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà âè-
ì³ðþâàòè ïîçèòèâíå ïðàâî. Êîíñòèòóö³ÿ íå º ìîíîë³òíèì áëîêîì: âîíà ñêëàä-
í³øà ç òî÷êè çîðó ¿¿ ä³ºâîñò³ òà ñòðóêòóðîâàíî¿ ñèñòåìè. Òàê, íàïðèêëàä, ó
í³ìåöüêîìó Îñíîâíîìó çàêîí³ â ñòàòò³ 79, àáç. 3 ïðîãîëîøåí³ òàê çâàí³ â³÷í³
ö³ííîñò³: ïîâàãà äî ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, äåìîêðàòè÷íèé óñòð³é ãðîìàä, ôåäå-
ðàëüíà ñòðóêòóðà äåðæàâè. Í³ìåöüê³é êîíñòèòóö³éí³é äîêòðèí³ â³äîìà òà-
êîæ ô³ãóðà «íåêîíñòèòóö³éíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà», ³ âîíà ó çâ’ÿçêó ç
öèì âðàõîâóº, ùî íå âñ³ì êîíñòèòóö³éíèì íîðìàì ïðèòàìàííà îäíà é òà
ñàìà ä³ºâ³ñòü.

Ïîðÿä ç ³íøèì, ï³äòðèìóþ òó òî÷êó çîðó, ùî â óñ³õ ñóñï³ëüñòâàõ ³ñíóº
ùîñü íà êøòàëò «ïðàâîâî¿ êóëüòóðè», ÿêà íå º ³äåíòè÷íîþ ïîçèòèâíîìó ïðà-
âó, à ïåðåáóâàº ïåðåä íèì ³ òàêîæ ìàº ïðàâîâå çíà÷åííÿ. Äî íå¿, íàïðè-
êëàä, â³äíîñÿòüñÿ êîíñòèòóö³éí³ ïåðåäóìîâè, ÿê³, âëàñíå, íå ñôîðìóëüîâàí³
â çàêîíàõ, àëå º âàæëèâèìè äëÿ ïîäàëüøî¿ ä³¿ çàêîí³â.

Öÿ «ïðàâîâà êóëüòóðà» íå º ñôîðìóëüîâàíîþ, àëå é íå º íåä³éñíîþ. Âîíà
òàêîæ íå º íåçì³ííîþ, à ï³äëÿãàº ïîñò³éíîìó ðóõó. Ïîðÿä ç öèì, âîíà íå ì³ñ-
òèòü æîäíèõ òî÷íèõ âêàç³âîê, à, ñêîð³øå çà âñå, äèðåêòèâè çàãàëüíîãî òà
äîâãîòðèâàëîãî âèäó.

Òàê, íàïðèêëàä, ³ñíóº ð³çíèöÿ â òîìó, ÷è ïðàâîâ³ íîðìè â êîäåêñàõ â îñíîâ-
íîìó ðåàë³çîâóâàòèìóòüñÿ â ïðàêòè÷íó ä³éñí³ñòü áåç ïðîáëåì, àáî ÷è ³ñíóþòü
âåëèê³, ìîæëèâî, íàâ³òü ñèñòåìàòè÷í³, ïðîãàëèíè ³ìïëåìåíòàö³¿ ïðàâà. Ç îáî-
ìà âèäàìè ìè ìàºìî ñïðàâó ç law in the boocks ç óçãîäæåíèìè ïîçèòèâíèìè
íîðìàìè, ç law in practice, àëå ³ç çîâñ³ì ð³çíèìè ïðàâîâèìè ñèñòåìàìè. Òàê,
íàïðèêëàä, ìàº çíà÷åííÿ, ÷è â³äîì³ êîðóïòèâí³ â³äíîñèíè â ïåâí³é äåðæàâí³é
ñèñòåì³, ÷è í³. Àâòîðèòåò þñòèö³¿ òà çàêîíîäàâöÿ ñåðåä íàñåëåííÿ º äóæå âàæ-
ëèâèì äëÿ äîâ³ðè ãðîìàäÿíèíà äî ïðàâîâî¿ ñèñòåìè òà, â ðåçóëüòàò³ öüîãî, äëÿ
òàêèõ âàæëèâèõ äëÿ æèòòÿ ðå÷åé, ÿê äîãîâ³ðíà òà ïðàâîâà áåçïåêà àáî äîòðè-
ìàííÿ ïðàâà.

Â³äçíà÷ó, ùî äëÿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ ïðàâîâèõ ñèñòåì ìåæ³ êðèì³íàëü-
íî-ïðàâîâîãî âòðó÷àííÿ º äîñèòü ñòàá³ëüíèìè. ß, íàïðèêëàä, õî÷ó íàçâàòè
çàáîðîíó òîðòóð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî çàáîðîíó «ïîæåðòâóâàí-
íÿ» íåâèííèì çà äîïîìîãîþ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà äëÿ òîãî, ùîá ïî-
ïåðåäèòè «á³ëüøó» øêîäó (àðãóìåíò Êàéïà ùîäî ñòðàæäàíü Õðèñòà)1. Ö³ âè-
ìîãè, ÿêùî ÿ íå ïîìèëÿþñü, íàëåæàòü ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ ñüîãîäí³ äî «íåðîç-
ïîðÿäæåííÿ» â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, äî ¿¿ íåäîòîðêàííèõ îñíîâ — ïà-
íóþ÷î¿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè. Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî ö³ ïåðåêîíàííÿ íå ìîæóòü
áóòè ïîðóøåí³ àáî ïîñòàâëåí³ ï³ä ñóìí³â. Âîíè º ÷èìîñü íà êøòàëò ïðàâîâî-
ãî «òàáó». Òàê, íàïðèêëàä, â³äïîâ³äíî äî íàøî¿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ äîê-
òðèíè, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ëþäèíè (ñò. 1, àáç. 1, ðå÷åííÿ 1 ÎÇ) ó áóäü-ÿêîìó âè-
ïàäêó º «íåäîòîðêàííèìè». Ñï³ð â³äáóâàºòüñÿ íå íàâêîëî öüîãî ïðèíöèïó;
â³í âèíèêàº, íàïðèêëàä, çàðàç ó äèñêóñ³ÿõ ñòîñîâíî äîïîìîãè â ñìåðò³ àáî
ñòîñîâíî êëîíóâàííÿ ëþäèíè, ñòîñîâíî âòîðèííîãî ïèòàííÿ: ÿê äàëåêî ïðèí-
öèï ã³äíîñò³ ìîæå áóòè ïîøèðåíèé.

ß ãàäàþ, ùî ìåæ³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî âòðó÷àííÿ ñüîãîäí³ äóæå âàæ-
êî îá´ðóíòóâàòè, àëå âñå æ òàêè âîíè ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàíèìè ³ ïîâèíí³
äîòðèìóâàòèñü. Â ³íøîìó ðàç³ áóäå çíèùåíà ïðàâîâà êóëüòóðà, ç ÿêîþ ìè
æèâåìî.
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1 ªâàíãåë³º â³ä ²îàííà 18, 14.



ÏÎÑÀÄÎÂÀ ² ÑËÓÆÁÎÂÀ ÎÑÎÁÀ:
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ

ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒÈ

Â. Âîçíþê,
çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Áóäü-ÿêà ãàëóçü ïðàâà íå ìîæå ðîçâèâàòèñü ó â³äðèâ³ â³ä íàö³îíàëüíî¿
ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é Êîíñòèòóö³ÿ ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ïðèéíÿòà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 28 ÷åðâíÿ
1996 ðîêó, ñòàëà ôóíäàìåíòàëüíèì ïîë³òèêî-ïðàâîâèì àêòîì, ÿêèé ïîñòà-
âèâ ïåðåä çàêîíîäàâöåì, þðèäè÷íîþ íàóêîþ òà ïðàâíèêàìè-ïðàêòèêàìè
çàâäàííÿ ³ñòîòíîãî âäîñêîíàëåííÿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè. Ô³ëîñîô³ÿ òà
³äåîëîã³ÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó, éîãî ïðèïèñè º îñíîâíèìè, áàçîâèìè îð³ºíòè-
ðàìè âäîñêîíàëåííÿ ìîäåë³ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå
çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ãðóíòóâàëîñü íà ïðèíöèïàõ
äåðæàâíî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ òà ñâ³òîãëÿäó.

Êîíñòèòóö³ÿ ïðîãîëîøóº Óêðà¿íó äåìîêðàòè÷íîþ, ñîö³àëüíîþ ³ ïðàâîâîþ
äåðæàâîþ (ñòàòòÿ 1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ó ñòàíîâëåíí³ òàêî¿ äåðæàâè, ðîç-
âèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çàõèñò³ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè â³ä³ãðàº
âàæëèâó ðîëü ³ êðèì³íàëüíå ïðàâî.

Êðèì³íàëüíå ïðàâî — öå îñîáëèâà ãàëóçü ïðàâà, ÿêà íå ³çîëüîâàíà â³ä
³íøèõ ³ ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàíà ç íèìè.

Êîíñòèòóö³éí³ íîðìè ìàþòü îñíîâîïîëîæíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî
ïðàâà. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè º îäíèì ³ç éîãî äæåðåë, îñê³ëüêè â í³é ì³ñòÿòüñÿ
ïðèïèñè, ïðèòàìàíí³ êðèì³íàëüíîìó ïðàâó, çîêðåìà ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 58
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî çàáîðîíè çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ
íîðìàòèâíèõ àêò³â, îêð³ì âèíÿòê³â, êîëè âîíè ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á ïîì’ÿêøó-
þòü àáî ñêàñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè; çàáîðîíà â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ä³ÿííÿ, ÿê³ íà ÷àñ ¿õ â÷èíåííÿ íå âèçíàâàëèñÿ çàêîíîì ÿê ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 60 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé âèêîíó-
âàòè ÿâíî çëî÷èíí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íàêàçè», — ïðåçóìóº çàáîðîíó êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òàê³ ä³ÿííÿ àáî çà â³äìîâó äàâàòè ïîêàçàííÿ
÷è ïîÿñíåííÿ ïðîòè ñåáå, ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ÷è áëèçüêèõ ðîäè÷³â, êîëî ÿêèõ âèçíà-
÷àºòüñÿ çàêîíîì (ñòàòòÿ 63 Êîíñòèòóö³¿).

Ïðèíöèïîâèìè äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà º ïðèïèñè ïóíêòó 22 ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî ò³ëüêè çàêîíàìè Óêðà¿íè
âèçíà÷àþòüñÿ ä³ÿííÿ, ÿê³ º çëî÷èíàìè, òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íèõ. Öå îçíà-
÷àº, ùî áóäü-ÿê³ ï³äçàêîíí³ àêòè íå ìîæóòü ðåãóëþâàòè ïèòàíü, ÿê³ â³äíî-
ñÿòüñÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ÿê ãàëóç³. Êðèì³íàëüíå ïðàâî ïåðåáóâàº ó
ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä íîðì Êîíñòèòóö³¿, îñê³ëüêè îñòàííÿ ìàº íàéâèùó
þðèäè÷íó ñèëó, à çàêîíè ïîâèíí³ ïðèéìàòèñÿ íà ¿¿ îñíîâ³ é â³äïîâ³äàòè ¿é
(ñòàòòÿ 8 Êîíñòèòóö³¿). Ìîæíà íàâåñòè ùå áàãàòî ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñïðÿìîâàí³ñòü ³ çì³ñò êðèì³íàëüíîãî ïðàâà.

Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè òà ¿õ ãàðàíò³¿ âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü
äåðæàâè. Äåðæàâà â³äïîâ³äàº çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü (ñòàòòÿ 3). Ðåàë³çóâàòè êîí-
ñòèòóö³éí³ çàñàäè ìîæíà ò³ëüêè çà óìîâè íàëåæíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî
ìåõàí³çìó. Òàêèì ìåõàí³çìîì º ñèñòåìà îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâî-
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ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ àïàðàòó, ïîë³òè÷íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Îäíèì ³ç íàéâàãîì³øèõ ÷èííèê³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
âîãî ôîðìóâàííÿ º ñëóæáà. Âîíà — íåâ³ä’ºìíèé åëåìåíò áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî¿
ñòðóêòóðè, ¿¿ æèâèé íîñ³é. Ñëóæáà — öå ðóø³éíà ñèëà ä³ÿëüíîñò³ âñüîãî ñó-
ñï³ëüíîãî ìåõàí³çìó, ùî çàáåçïå÷óº íå ò³ëüêè âèðîáíè÷ó ñôåðó, à é ³íø³ ñôå-
ðè ñîö³àëüíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ñëóæáà º êëþ÷îâèì ìåõàí³çìîì ó çàáåçïå-
÷åíí³ âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâíèõ îðãàí³â ùîäî çàõèñòó ïðàâ, ñâîáîä òà
³íòåðåñ³â ëþäèíè. Òîìó ì³ñöå ³ ðîëü ñëóæáè º îäíèì ³ç àêòèâíèõ öåíòð³â æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Ñëóæáà íàáóâàº ñâîãî ðåàëüíîãî çì³ñòó ÷åðåç ñëóæ-
áîâö³â, ÿê³ º ïðîâ³äíèêàìè, ðåàë³çàòîðàìè çàâäàíü, ôóíêö³é ³ ìåòè äåðæàâ-
íèõ ³ íåäåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

Ñëóæáîâåöü — öå óîñîáëåííÿ ñëóæáè, àêòèâíèé ¿¿ íîñ³é. Îá’ºêòîì âïëèâó
ñëóæáîâöÿ º ëþäèíà, ¿¿ ñâîáîäà ³ ïîâåä³íêà1. Ó òåîð³¿ ïðàâà º êëàñè÷íèì ï³ä-
õ³ä, çã³äíî ç ÿêèì ñëóæáîâà îñîáà — öå óçàãàëüíþþ÷å ïîíÿòòÿ, ÿêèì îõîï-
ëþþòüñÿ òàê³ êàòåãîð³¿, ÿê «ïîñàäîâà îñîáà» ³ «ñëóæáîâà îñîáà».

Òðàäèö³éíî äîñë³äæåííÿì ïðîáëåìè âèçíà÷åííÿ, ùî òàêå ïîñàäîâà ³ ñëóæ-
áîâà îñîáà, ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ öèìè ïîíÿòòÿìè çàéìàþòüñÿ â÷åí³-þðèñòè,
ïðåäñòàâíèêè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. ª íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ ç öüîãî ïèòàííÿ òàêîæ ó íàóêîâö³â òðóäîâîãî ïðàâà. Òà íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî ñàìà ïðîáëåìà º í³áèòî äîñòàòíüî «çð³ëîþ», ïðî ùî ñâ³ä÷àòü íàóêîâî-þðè-
äè÷í³ íàïðàöþâàííÿ, âîíà âñå-òàêè çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ íà ñüîãîäí³,
îñê³ëüêè ñëóæáîâà ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óº íåîáõ³äí³ óìîâè íîðìàëüíî¿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè. Ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ìàº âàæëèâå çíà-
÷åííÿ íå ò³ëüêè â òåîðåòè÷íîìó ñåíñ³, à ïåðåäóñ³ì äëÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷åðåç âèêîíàí-
íÿ ïîñàäîâèìè ³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî
þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ì³ñòèòü òàê³ òåðì³íè, ÿê «ïîñàäîâà» ³ «ñëóæáîâà» îñî-
áà. Ó ïîëîæåííÿõ ñòàòò³ 5 çàçíà÷åíî, ùî ïðàâî âèçíà÷åííÿ ³ çì³íè êîíñòèòó-
ö³éíîãî ëàäó â Óêðà¿í³ íàëåæèòü âèêëþ÷íî íàðîäîâ³ ³ íå ìîæå áóòè óçóðïî-
âàíå äåðæàâîþ, ¿¿ îðãàíàìè ³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè. Òåðì³í «ïîñàäîâ³ îñîáè»
âæèâàºòüñÿ òàêîæ ó ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ïðîòå Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà-
¿íè ðîçìåæîâóº ïîíÿòòÿ «ïîñàäîâà îñîáà» ³ «ñëóæáîâà îñîáà», îñê³ëüêè â ¿¿ ïî-
ëîæåííÿõ çàçíà÷åíî, ùî ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ
îñ³á öèõ îðãàí³â (ñòàòòÿ 40); êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ â
ñóä³ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á (ñòàòòÿ 55).

Ñèñòåìíå áà÷åííÿ âêàçàíèõ ïîëîæåíü òà ³íøèõ íîðì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè äàº ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî çà ñâîºþ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîþ ñóòòþ
òåðì³íè «ïîñàäîâà îñîáà» ³ «ñëóæáîâà îñîáà» íå ³äåíòè÷í³ ³ êîæåí ç íèõ ìàº
ñâ³é çì³ñò. Ïðàâîâèé ñòàòóñ ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á ó êîíñòèòóö³éíîìó
ñåíñ³ ð³çíèé.

Çâè÷àéíî, âèçíà÷åííÿ, ùî òàêå «ïîñàäîâà îñîáà» ³ «ñëóæáîâà îñîáà», íå º
ïðåäìåòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Ïðîòå ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì
Êîíñòèòóö³¿, çîêðåìà ñòàòåé 5, 6, 19, 40, 55, äàº ìîæëèâ³ñòü, ïðèíàéìí³ íà
ïîãëÿä àâòîðà, âèçíà÷èòèñÿ â ðîçóì³íí³ ïîíÿòü ïîñàäîâî¿ ³ ñëóæáîâî¿ îñîáè
íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íàðîä çä³éñíþº âëàäó áåçïî-
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ñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Äåðæàâíà âëàäà çä³éñíþºòüñÿ íà çàñàäàõ ¿¿ ïîä³ëó íà çàêîíîäàâ÷ó,
âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó (ñòàòòÿ 6). Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñî-
áè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè ïîñàäîâèõ
îñ³á öèõ îðãàí³â, à ñòàòòÿ 40 Êîíñòèòóö³¿ çàêð³ïëþº (âèçíàº) ïðàâî âñ³õ
çâåðòàòèñÿ äî ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á öèõ îðãàí³â ÿê ãàðàíòîâàíå ïðàâî
íà îñêàðæåííÿ â ñóä³ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè
òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á.

Îñòàííº ïîëîæåííÿ òàêîæ ñòîñóºòüñÿ ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á âêàçà-
íèõ îðãàí³â, îñê³ëüêè íàâåäåíå ïîëîæåííÿ, ÿê ³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 56 Êîí-
ñòèòóö³¿, ÿêèì âèçíà÷åíî ïðàâî êîæíîãî íà â³äøêîäóâàííÿ çà ðàõóíîê äåð-
æàâè ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ íåçàêîííèìè ð³øåííÿìè,
ä³ÿìè ÷è áåçä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á.

Îäíàê, ìàáóòü, õèáíîþ áóëà á äóìêà, ùî ö³ êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè äî ïî-
ñàäîâèõ â³äíîñÿòü ò³ëüêè îñ³á, ÿê³ çàì³ùàþòü ïîñàäè â îðãàíàõ çàêîíîäàâ-
÷î¿ âëàäè (íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà
éîãî çàñòóïíèêè); â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (Ïðåì’ºð-Ì³í³ñòð òà ÷ëåíè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè); â îðãàíàõ ñóäîâî¿ âëàäè (ñóää³ Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè òà ñóää³ âñ³õ ð³âí³â ñèñòåìè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿).

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ÿê ãëàâà äåðæàâè óîñîáëþº âèùèé îðãàí äåðæàâè.
Â³í íàä³ëåíèé øèðîêèìè äåðæàâíî-âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ³ çàéìàº
îñîáëèâå ì³ñöå â ñèñòåì³ îðãàí³â äåðæàâè. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ï³äïèñóº çà-
êîíè, ïðèéíÿò³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âèäàº óêàçè é ðîçïîðÿäæåííÿ,
ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, áåðå ó÷àñòü â óòâî-
ðåíí³ âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè, çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ. Öå îäíî-
îñ³áíèé îðãàí äåðæàâè ³ âèñòóïàº ÿê íàñêð³çíèé îðãàí ùîäî ³íøèõ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè. Ñòðóêòóðíî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íå â³äíåñåíèé äî áóäü-
ÿêî¿ ã³ëêè âëàäè. Ïðîòå ôóíêö³îíàëüíî, òîáòî ÷åðåç ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ,
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ðåàëüíî âïëèâàº íà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â çàêîíîäàâ÷î¿, âè-
êîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè.

Ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè ÿê ñïåö³àëüíèé îðãàí äåðæàâè òàêîæ íàä³ëåíà äåð-
æàâíî-âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Ïðîòå öå íå îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè,
îñê³ëüêè íå íàëåæèòü äî æîäíî¿ ç ¿¿ ã³ëîê. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íàä³ëÿº ¿¿ ñïå-
ö³àëüíèì ñòàòóñîì, òîìó äî ïîñàäîâèõ îñ³á â³äíîñÿòüñÿ Ãåíåðàëüíèé ïðîêó-
ðîð ³ ï³äëåãë³ éîìó ïðîêóðîðè. Äî ïîñàäîâèõ îñ³á êîíñòèòóö³éíîãî ð³âíÿ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè â³äíîñÿòüñÿ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³, êàòåãîð³¿ ïîñàä
ÿêèõ çàçíà÷åíî â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òî àíàë³ç ïîëîæåíü êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ðîçä³-
ëó Õ² «Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äàº ìîæëèâ³ñòü ñòâåð-
äæóâàòè, ùî äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä óñ³õ ð³âí³â, ñ³ëü-
ñüêèé, ñåëèùíèé, ì³ñüêèé ãîëîâà, ÿêèé î÷îëþº âèêîíàâ÷èé îðãàí ðàäè.

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³» ñ³ëüñüêèé, ñåëèùíèé, ì³ñüêèé ãîëîâà º ãîëîâíîþ ïîñàäî-
âîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, òîáòî â³í íàä³ëåíèé âëàä-
íèìè ïîâíîâàæåííÿìè â³ä ³ìåí³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Âèõîäÿ÷è ç òîãî,
ùî ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³, ðàéîíí³ ó ì³ñòàõ (ó ðàç³ ¿õ óòâîðåííÿ), ðàéîíí³
òà îáëàñí³ ðàäè ñêëàäàþòüñÿ ç äåïóòàò³â, à ñàì³ ðàäè º îðãàíàìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ íàä³ëåí³ âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, äåïóòàòè ì³ñöåâèõ
ðàä òàêîæ º ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äñóòí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á
ïðåäñòàâíèöüêîãî òà âèêîíàâ÷îãî îðãàí³â âëàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì.
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Îòæå, àâòîð ââàæàº, ùî â êîíñòèòóö³éíîìó ñåíñ³ ïîñàäîâèìè ââàæàþòü-
ñÿ îñîáè, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ðåàë³çóþòü ôóíêö³¿ îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè ³ íàä³ëåí³ äåðæàâíî-âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, à òàêîæ îñîáè,
ÿê³ íàä³ëåí³ âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ³ çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîíÿòòÿ ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òî äî íèõ ìîæíà â³ä-
íåñòè âñ³õ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ôóíêö³é îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ïî-
ñàäîâèõ îñ³á.

Íà â³äì³íó â³ä Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå çàêîíîäàâñòâî íå âè-
îêðåìëþº ïîñàäîâèõ îñ³á, à âæèâàº ðîäîâå ïîíÿòòÿ «ñëóæáîâ³ îñîáè», ÿê³
â³äíîñÿòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ñóá’ºêòà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí. Çã³ä-
íî ç ïðèì³òêîþ äî ñòàòò³ 364 íîâîãî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêèé
íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 1 âåðåñíÿ 2001 ðîêó, äî ñëóæáîâèõ îñ³á çàêîí â³äíîñèòü
4 êàòåãîð³¿ îñ³á, ÿê³ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî:

1) çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè;
2) îá³éìàþòü ïîñàäè íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, ÷è îðãàí³çàö³ÿõ íåçà-

ëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä-
÷èõ îáîâ’ÿçê³â;

3) îá³éìàþòü ïîñàäè ó òàêèõ ñàìèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ ñòðóêòóðàõ ³
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ’ÿçê³â;

4) âèêîíóþòü çàçíà÷åí³ îáîâ’ÿçêè çà ñïåö³àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì.
Ñëóæáîâèìè îñîáàìè òàêîæ âèçíàþòüñÿ ³íîçåìö³ òà îñîáè áåç ãðîìàäÿí-

ñòâà, ÿê³ âèêîíóþòü çàçíà÷åí³ îáîâ’ÿçêè. Ó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè íåìàº ëå-
ãàëüíîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «ïðåäñòàâíèê âëàäè», «îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä-
÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ (îáîâ’ÿçêè)». Âîíî íàâîäèòüñÿ
äîêòðèíàëüíî â íàóêîâèõ ïðàöÿõ, à òàêîæ ó ðîç’ÿñíåííÿõ ïîñòàíîâè Ïëåíó-
ìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 26.04.2000 ðîêó ¹ 5 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó
ó ñóäîâèõ ñïðàâàõ ïðî õàáàðíèöòâî».

Ó íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ-ïðàâîçíàâö³â ï³äõîäè äî
âèçíà÷åííÿ ïîñàäîâî¿ ³ ñëóæáîâî¿ îñîáè º íåîäíîçíà÷íèìè. Â÷åí³-àäì³í³-
ñòðàòèâ³ñòè îð³ºíòóþòüñÿ íà óïðàâë³íñüêó ôóíêö³þ ïðè âèçíà÷åíí³ ïîñàäî-
âî¿ îñîáè òà êëàñèô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ïîâ’ÿçóº
ïîíÿòòÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ç õàðàêòåðîì ïîñàäè ÿê ïåðâèííîãî åëåìåíòà äåð-
æàâíîãî îðãàíó ÷è îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ1; ³íø³ — ç õàðàêòåðîì
íàÿâíèõ ïîâíîâàæåíü2. Çâè÷àéíî ïðè âèçíà÷åíí³ çàãàëüíîòåîðåòè÷íîãî ïî-
íÿòòÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè äî óâàãè áåðóòüñÿ, íàñàìïåðåä, äåðæàâíî-âëàäí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ, îñê³ëüêè, ÿê âîíè ââàæàþòü, óïðàâë³íñüê³ â³äíîñèíè íåìîæëèâ³
áåç âëàäíîãî ñóá’ºêòà.

Â àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âèçíàºòüñÿ
ñëóæáîâåöü, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ïîâ’ÿçàíà ç ðåàë³çàö³ºþ óïðàâë³íñüêèõ ôóíê-
ö³é ³ ÿêèé íàä³ëåíèé âëàäíî-ðîçïîðÿä÷èìè ïîâíîâàæåííÿìè3.

Äîêòðèíà â÷åíèõ ó ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ùîäî âèçíà÷åííÿ ïîñàäî-
âî¿ îñîáè ÿê ñóá’ºêòà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî
òàêà îñîáà íàä³ëåíà âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òîáòî º ïðåäñòàâíèêîì îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âèêîíóº îðãà-
í³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ îáîâ’ÿçêè4.
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Äî ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÿê ñóá’ºêò³â ñëóæáîâèõ çëî÷èí³â â³äíîñÿòü îñ³á,
ÿê³ çä³éñíþþòü çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó âëàäó, ïðîêóðîð³â, ñë³ä-
÷èõ, à òàêîæ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ íàãëÿäîâèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â,
íàä³ëåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ðîçïîðÿä÷èìè ïîâíîâàæåííÿ-
ìè ñòîñîâíî îñ³á, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü ùîäî íèõ ó ñëóæáîâîìó ï³äïîðÿäêó-
âàíí³, àáî íàä³ëåí³ ïðàâîì ïðèéìàòè ð³øåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ
ô³çè÷íèìè à òàêîæ þðèäè÷íèìè îñîáàìè íåçàëåæíî â³ä ¿õ â³äîì÷î¿ ï³äïî-
ðÿäêîâàíîñò³. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ (äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä, êåð³âíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ), à òàêîæ ïîñàäîâ³ îñîáè ïðåäñòàâíèöüêîãî òà âèêîíàâ÷îãî îðãàí³â
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì (äåïóòàòè ÀÐÊ, ÷ëåíè Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÀÐÊ, êå-
ð³âíèêè öèõ îðãàí³â âëàäè).

Îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿ (ó ÊÊ — îáîâ’ÿçêè) ïîâ’ÿçóþòüñÿ ³ç çä³éñ-
íåííÿì êåð³âíèöòâà â ì³í³ñòåðñòâàõ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ, êîìóíàëü-
íèõ, ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ. Âèêîíàííÿ öèõ
ôóíêö³é ïîêëàäåíî íà êåð³âíèê³â òà ¿õ çàñòóïíèê³â. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî â
íàçâàí³é ïîñòàíîâ³ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (ïóíêò 1) äî ñóá’ºêòà
ñëóæáîâèõ çëî÷èí³â â³äíåñåí³ áðèãàäèðè âèðîáíè÷èõ áðèãàä. ßêùî æ âèõî-
äèòè ç ïîëîæåíü ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 ÊÊ, òî ¿õ òðåáà çàðàõîâóâàòè äî
ñëóæáîâèõ îñ³á. Ïðîòå, ï³äõ³ä, çã³äíî ç ÿêèì öÿ êàòåãîð³ÿ îñ³á íàëåæèòü äî
ñëóæáîâèõ, º ñóìí³âíèì, îñê³ëüêè îñíîâíå ïîâíîâàæåííÿ áðèãàäèðà íà ðî-
áî÷îìó ì³ñö³ — âèðîáíè÷èé ïðîöåñ; ïî ñóò³, â³í º ðîá³òíèêîì.

Àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ (îáîâ’ÿçêè) ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç óïðàâ-
ë³ííÿì äåðæàâíèì, êîëåêòèâíèì ÷è ïðèâàòíèì ìàéíîì. Äî ñëóæáîâèõ îñ³á
çà ö³ºþ ôóíêö³ºþ íàëåæàòü êåð³âíèêè òà çàñòóïíèêè êåð³âíèê³â â³äïî-
â³äíèõ ñëóæá. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»
äî ïîñàäîâèõ îñ³á â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³, íà ÿêèõ ïîêëàäå-
íî çä³éñíåííÿ êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ ôóíêö³é (ñòàòòÿ 2). Íîðìàòèâíîãî
âèçíà÷åííÿ, ùî òàêå êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷³ ôóíêö³¿, íåìàº.

Çà äîêòðèíàëüíèì ï³äõîäîì çä³éñíåííÿ êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ ôóíêö³é
ïîºäíóºòüñÿ ç âèêîíàííÿì ïîâíîâàæåíü, ÿê³ íå òÿãíóòü çà ñîáîþ þðèäè÷íî
çíà÷èìèõ íàñë³äê³â. Ï³ä êîíñóëüòàòèâíèìè ðîçóì³þòü îðãàíè ³ ñëóæáè, ùî âè-
êîíóþòü äîðàä÷³ ôóíêö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè ÿêèõ äîïîìàãàþòü ïîðàäàìè, ðåêî-
ìåíäàö³ÿìè ç â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü. Äîïîì³æí³ ñëóæáè — öå óçàãàëüíåíà íàçâà
ï³äðîçä³ë³â äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ àïà-
ðàòó, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíàëüíó ä³ÿëüí³ñòü öèõ îðãàí³â.

Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, íà äóìêó àâòîðà, íàëåæàòü åêñ-
ïåðòè, êîíñóëüòàíòè, ñïåö³àë³ñòè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ñåêðå-
òàð³àòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ àïàðàòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (òðåòÿ
³ ÷åòâåðòà êàòåãîð³ÿ ñëóæáîâö³â); ñïåö³àë³ñòè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëü-
íèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ñïåö³àë³ñòè àïàðàòó ì³ñöåâèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é (ï’ÿòà êàòåãîð³ÿ) òà ñïåö³àë³ñòè â³äïîâ³äíèõ äåð-
æàâíèõ îðãàí³â ³ ñòðóêòóðîâèõ ï³äðîçä³ë³â.

Ïîëîæåííÿ ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 ÊÊ íå â³äíîñèòü öþ êàòåãîð³þ äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê ³ â³äïîâ³äíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, äî ñóá’ºêò³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí. Ó êðèì³íàëü-
íî-ïðàâîâîìó àñïåêò³ ïîíÿòòÿì «ñëóæáîâ³ îñîáè» îõîïëþþòüñÿ ïîñàäîâ³
îñîáè, ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿ ÿê ïóáë³÷íîãî, òàê ³ íåïóáë³÷íîãî õàðàêòåðó.

ßêùî âèõîäèòè ç áóêâàëüíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ïðèì³òêè
äî ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñëóæáîâèìè îñîáàìè âèçíàþòüñÿ ³íîçåìö³ òà îñî-
áè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ âèêîíóþòü îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ÷è àäì³í³-
ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ îáîâ’ÿçêè. Çà ñâî¿ì çì³ñòîì òåðì³í «ôóíêö³¿» íå òî-
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òîæíèé òåðì³íó «îáîâ’ÿçêè». Ó òåîð³¿ ïðàâà ôóíêö³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê íà-
ïðÿì ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ñîö³àëüíå ïðèçíà÷åííÿ, çàâ-
äàííÿ â ñèñòåì³ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó (íàïðèêëàä, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
íàä³ëåíà çàêîíîäàâ÷îþ ôóíêö³ºþ, îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íàä³ëåí³ óïðàâ-
ë³íñüêèìè ôóíêö³ÿìè; ñóäîâà âëàäà — âèêîíóº ôóíêö³þ ïðàâîñóääÿ). Òåð-
ì³í «îáîâ’ÿçêè» îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíèé ç òåðì³íîì «ïîâíîâàæåííÿ», îñê³ëüêè
çì³ñòîì ïîâíîâàæåíü º ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè áóäü-ÿêî¿ ïîñàäîâî¿ òà ñëóæáîâî¿
îñîáè.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ³ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
ñâ³ä÷àòü ïðî ðîçá³æíîñò³ ïîíÿòü ïîñàäîâî¿ ³ ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿê³ ïîÿñíþ-
þòüñÿ, íàñàìïåðåä, ãàëóçåâî-ïðàâîâèì ï³äõîäîì äî ¿õ âèçíà÷åííÿ. Íà äóì-
êó àâòîðà, òàêîãî ï³äõîäó íå ìàº áóòè, îñê³ëüêè íåîäíîçíà÷í³ñòü âèçíà÷åí-
íÿ öèõ ïîíÿòü ñòâîðþº ïðîáëåìè ó ïðàâîçàñòîñóâàíí³. Îäíîçíà÷íèì º é òå,
ùî ó ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³ çà ñâî¿ìè ôóíêö³ÿìè ³ ïîâíîâàæåííÿìè «ïîñàäî-
â³ îñîáè» òà «ñëóæáîâ³ îñîáè» — öå íåòîòîæí³ ïîíÿòòÿ. À òîìó ¿õ âèçíà÷åííÿ
ïîâèííî äàâàòèñü íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçàííÿ «â³÷íî¿» ïðî-
áëåìè.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÎÕÎÐÎÍÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÍÀ ÍÅÄÎÒÎÐÊÀÍÍ²ÑÒÜ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÆÈÒÒß

Ï. Àíäðóøêî,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,

çàâ³äóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Ñòàòòåþ 32 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîãîëîøåíî, ùî í³õòî íå ìîæå çàçíàâà-
òè âòðó÷àííÿ â éîãî îñîáèñòå ³ ñ³ìåéíå æèòòÿ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè. Çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîøèðåííÿ
êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó áåç ¿¿ çãîäè íå äîïóñêàºòüñÿ, çà âèíÿò-
êîì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì, ³ ò³ëüêè â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-
êè, åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó òà ïðàâ ëþäèíè. Êð³ì òîãî, ñòàòòåþ 31 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóºòüñÿ òàºìíèöÿ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëå-
ãðàôíî¿ òà ³íøî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, à ñòàòòåþ 30 — íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà.
Âèíÿòêè ç êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà òàºìíèöþ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ
ðîçìîâ, òåëåãðàôíî¿ òà ³íøî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ò³ëü-
êè ñóäîì ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíó
÷è ç’ÿñóâàííÿ ³ñòèíè ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ÿêùî ³í-
øèìè ñïîñîáàìè îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ íåìîæëèâî. Ñï³ëüíèì äëÿ çàçíà÷å-
íèõ ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º îá’ºêò ïðàâîâî¿ îõîðîíè — ïðàâà ãðîìà-
äÿí íà íåäîòîðêàíí³ñòü ¿õ ïðèâàòíîãî æèòòÿ, ÿê³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
îá’ºêò êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè íîðìàìè Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óê-
ðà¿íè (äàë³ — ÊÊ).

Çàçíà÷èìî, ùî ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîåêòó Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
ÿêèé áóëî ïðèéíÿòî 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó, çàêîíîäàâåöü íàìàãàâñÿ ìàêñè-
ìàëüíî çàáåçïå÷èòè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâó îõîðîíó êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ïðîãîëîøåíèõ ³ ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè. Çîêðåìà, êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà îõîðîíà ïðàâà íà íåäîòîðêàíí³ñòü
ïðèâàòíîãî æèòòÿ ïåðåäáà÷åíà: 1) ñòàòòåþ 182 ÊÊ, çã³äíî ç ÿêîþ âèçíàºòü-
ñÿ çëî÷èíîì íåçàêîííå çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ àáî ïîøèðåí-
íÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó áåç ¿¿ çãîäè, à òàêîæ ïîøèðåííÿ òà-
êî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ïóáë³÷íîìó âèñòóï³, òâîð³, ùî ïóáë³÷íî äåìîíñòðóºòüñÿ, ÷è
â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; 2) ñòàòòåþ 163 ÊÊ, çã³äíî ç ÿêîþ º çëî÷èíîì
ïîðóøåííÿ òàºìíèö³ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëåãðàôíî¿ ÷è ³íøî¿
êîðåñïîíäåíö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ çàñîáàìè çâ’ÿçêó àáî ÷åðåç êîìï’þòåð;
3) ñòàòòåþ 162 ÊÊ, çã³äíî ç ÿêîþ º çëî÷èíîì íåçàêîííå ïðîíèêíåííÿ äî
æèòëà ÷è äî ³íøîãî âîëîä³ííÿ îñîáè, íåçàêîííå ïðîâåäåííÿ â íèõ îãëÿäó ÷è
îáøóêó, à òàê ñàìî íåçàêîííå âèñåëåííÿ ÷è ³íø³ ä³¿, ùî ïîðóøóþòü íåäîòîð-
êàíí³ñòü æèòëà ãðîìàäÿí. Îñíîâíèìè áåçïîñåðåäí³ìè îá’ºêòàìè çàçíà÷å-
íèõ çëî÷èí³â º îêðåì³ ñôåðè ãàðàíòîâàíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðàâà
ãðîìàäÿí íà íåâòðó÷àííÿ ³íøèõ îñ³á áåç ¿õ çãîäè ó ¿õ ïðèâàòíå æèòòÿ, ïðà-
âî íà íåäîòîðêàíí³ñòü ÿêîãî º âèäîâèì îá’ºêòîì öèõ çëî÷èí³â. Êð³ì òîãî,
îêðåìèìè ñòàòòÿìè ÊÊ ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçãîëîøåííÿ ïåâ-
íèõ â³äîìîñòåé ùîäî îñîáèñòîãî (ïðèâàòíîãî) æèòòÿ ãðîìàäÿí: ë³êàðñüêî¿
òàºìíèö³ (ñòàòòÿ 144 ÊÊ); â³äîìîñòåé ïðî ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî îãëÿäó íà
âèÿâëåííÿ çàðàæåííÿ â³ðóñîì ³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè ÷è ³íøî¿ íåâèë³êîâ-
íî¿ ³íôåêö³éíî¿ õâîðîáè ñòàòòÿ 132 ÊÊ); ïîðóøåííÿ òàºìíèö³ ãîëîñóâàííÿ
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(ñòàòòÿ 159 ÊÊ); ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³ óñèíîâëåííÿ (óäî÷åð³ííÿ) (ñòàò-
òÿ 168 ÊÊ); â³äîìîñòåé ïðî çàõîäè áåçïåêè ùîäî îñîáè, âçÿòî¿ ï³ä çàõèñò
(ñòàòòÿ 381 ÊÊ); äàíèõ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà àáî ä³çíàííÿ (ñòàòòÿ 387 ÊÊ).
Ïðè öüîìó ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 182 ÊÊ, î÷åâèäíî, ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê çàãàëüíèé ùîäî ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïåðåë³÷åíè-
ìè ñòàòòÿìè ÊÊ, ÿê³, îòæå, áóäóòü ââàæàòèñü ñïåö³àëüíèìè ùîäî íüîãî.

Ïðàâî íà íåäîòîðêàíí³ñòü îñîáèñòîãî ³ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ïðàâî íà òàºì-
íèöþ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëåãðàôíî¿ òà ³íøî¿ êîðåñïîíäåíö³¿
òà ïðàâî íà íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà º îäíèìè ç âèä³â îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ
ïðàâ ô³çè÷íèõ îñ³á (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 272 ÖÊ Óêðà¿íè), çì³ñò ÿêèõ ñòà-
íîâèòü ìîæëèâ³ñòü ô³çè÷íî¿ îñîáè â³ëüíî, íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷àòè
ñâîþ ïîâåä³íêó ó ñôåð³ ñâîãî ïðèâàòíîãî æèòòÿ (ñòàòòÿ 271 ÖÊ).

Öèâ³ëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ôàêòè÷íî ïåðåäáà÷àº çàõèñò ïðàâà îñîáè íà
íåäîòîðêàíí³ñòü îñîáèñòîãî ³ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ïðàâà íà ïîâàãó äî ã³äíîñò³
òà ÷åñò³, ïðàâà íà òàºìíèöþ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëåãðàôíî¿
òà ³íøî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà ïðàâà íà íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà ëèøå â³ä ïîøè-
ðåííÿ ïðî íå¿ (îñîáó) íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿. Ùîäî íåçàêîííîãî ïîøè-
ðåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿, òî ôàêòè÷íî çàõèñò ïîðóøå-
íîãî ïðàâà íà ïîâàãó äî ã³äíîñò³ òà ÷åñò³ ìîæå ìàòè ëèøå ôîðìó çàáîðîíè
(ïðèïèíåííÿ) ðîçïîâñþäæåííÿ âèïóùåíèõ ó ñâ³ò ãàçåòè, êíèãè, ê³íîô³ëüìó,
òåëåïåðåäà÷³ òîùî äî óñóíåííÿ äîïóùåíîãî ïîðóøåííÿ ÷è âèëó÷åííÿ òèðà-
æó ãàçåòè, êíèãè òîùî ç ìåòîþ éîãî çíèùåííÿ, ÿêùî óñóíóòè ïîðóøåííÿ
íåìîæëèâî (ñòàòòÿ 278 ÖÊ). Êð³ì òîãî, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 280 ÖÊ ï³äëÿãàº â³ä-
øêîäóâàííþ ìàéíîâà òà (àáî) ìîðàëüíà øêîäà, çàâäàíà ô³çè÷í³é îñîá³ âíà-
ñë³äîê ïîðóøåííÿ ¿¿ îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ, äî ÿêèõ â³äíîñÿòüñÿ ³ ïðà-
âî íà íåäîòîðêàíí³ñòü îñîáèñòîãî ³ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ òà ïðàâî íà ïîâàãó äî
ã³äíîñò³ òà ÷åñò³.

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ 2001 ðîêó, íà â³äì³íó â³ä ÊÊ 1960 ðîêó, âçàãàë³
ïðÿìî íå ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íàêëåï òà îáðàçó, òîáòî ä³ÿííÿ, ÿê³
ïîñÿãàþòü íà ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü îñîáè ³ ÿê³ âèçíàâàëèñü çëî÷èíàìè çà ÊÊ
1960 ðîêó.

²íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ÷åòâåð-
òîþ ñòàòò³ 23 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìàö³þ» â³ä 2 æîâòíÿ 1992 ðîêó (ÂÂÐ. —
1992. — ¹ 48. — Ñò. 650; 2000. — ¹ 27. — Ñò. 213; 2002. — ¹ 29. — Ñò. 194;
2003. — ¹ 28. — Ñò. 214; 2004. — ¹ 32. — Cò. 394) çàáîðîíÿºòüñÿ çáèðàííÿ
â³äîìîñòåé ïðî îñîáó áåç ¿¿ ïîïåðåäíüî¿ çãîäè, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ çàêîíîì. Ïîðÿäîê çáèðàííÿ â³äîìîñòåé ïðî îñîáó, â òîìó ÷èñë³ é
òàêèõ, ùî ñòàíîâëÿòü êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ, âèçíà÷àºòüñÿ Çàêîíîì
«Ïðî ³íôîðìàö³þ» òà ³íøèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè.

Äåðæàâí³ îðãàíè òà îðãàí³çàö³¿, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³í-
ôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ÿêèõ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿí, çîáîâ’ÿçàí³
âæèâàòè çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ íåñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó äî íå¿.

Çóïèíþñü íà ïðîáëåìíèõ ïèòàííÿõ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåçà-
êîííå çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîøèðåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî îñîáó, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 182 ÊÊ, òà çà íåçàêîííå âèêîðèñ-
òàííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ïå-
ðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 359 ÊÊ, îñê³ëüêè ñôîðìóëüîâàí³ ó öèõ ñòàòòÿõ ñêëàäè çëî-
÷èí³â âçàºìîïîâ’ÿçàí³: ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 359 ÊÊ ä³¿ º îäíèì ç ïîøèðåíèõ
çàñîá³â íåçàêîííîãî çáèðàííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó.

Ïðåäìåòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 182 ÊÊ, ìîæå áóòè áóäü-
ÿêà êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó: 1) íåçàêîííî îäåðæàíà (ç³áðàíà);
2) äîêóìåíòîâàíà; 3) ÿêà ñòàëà â³äîìà ïåâíèì îñîáàì ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàí-
íÿì íèìè ïðîôåñ³éíèõ ÷è ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.
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Ï³ä êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ ðîçóì³þòü â³äîìîñò³, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ ó âîëîä³íí³, êîðèñòóâàíí³ àáî ðîçïîðÿäæåíí³ îêðåìèõ ô³çè÷íèõ ÷è þðè-
äè÷íèõ îñ³á ³ ïîøèðþþòüñÿ çà ¿õ áàæàííÿì â³äïîâ³äíî äî ïåðåäáà÷åíèõ íè-
ìè óìîâ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 30 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìàö³þ»).

²íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó — öå ñóêóïí³ñòü äîêóìåíòîâàíèõ àáî ïóáë³÷íî îãî-
ëîøåíèõ â³äîìîñòåé ïðî íå¿. Äæåðåëàìè äîêóìåíòîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
îñîáó º âèäàí³ íà ¿¿ ³ì’ÿ äîêóìåíòè, ï³äïèñàí³ íåþ äîêóìåíòè, à òàêîæ â³äî-
ìîñò³ ïðî îñîáó, ç³áðàí³ äåðæàâíèìè îðãàíàìè âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü (ñòàòòÿ 23 Çàêîíó «Ïðî ³í-
ôîðìàö³þ»).

×èííå çàêîíîäàâñòâî íå ì³ñòèòü ïåðåë³êó âèä³â ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó, ÿê³
ìîæóòü âèçíàâàòèñü êîíô³äåíö³éíèìè, à òàêîæ íå âèçíà÷àº ïîðÿäîê âè-
çíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ âèä³â â³äîìîñòåé ïðî îñîáó êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 30 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìàö³þ» ãðîìàäÿ-
íè, þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³ âîëîä³þòü ³íôîðìàö³ºþ ïðîôåñ³éíîãî, ä³ëîâîãî, âè-
ðîáíè÷îãî, áàíê³âñüêîãî, êîìåðö³éíîãî òà ³íøîãî õàðàêòåðó, îäåðæàíîþ íà
âëàñí³ êîøòè, àáî òàêîþ, ÿêà º ïðåäìåòîì ¿õ ïðîôåñ³éíîãî, ä³ëîâîãî, âèðîá-
íè÷îãî, áàíê³âñüêîãî, êîìåðö³éíîãî òà ³íøîãî ³íòåðåñó ³ íå ïîðóøóº ïåðåä-
áà÷åíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ñàìîñò³éíî âèçíà÷àþòü ðåæèì äîñòóïó äî íå¿,
âêëþ÷àþ÷è íàëåæí³ñòü ¿¿ äî êàòåãîð³¿ êîíô³äåíö³éíî¿, òà âñòàíîâëþþòü äëÿ
íå¿ ñèñòåìó (ñïîñîáè) çàõèñòó.

Öå ïîëîæåííÿ ñòâîðþº ñóòòºâ³ òðóäíîù³ ïðè çàñòîñóâàíí³ ñòàòò³ 182 ÊÊ,
îñê³ëüêè íåîáõ³äíî, ùîá: 1) ³íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó, ÿêà ïðî íå¿ çáèðàºòüñÿ,
çáåð³ãàºòüñÿ, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÷è ïîøèðþºòüñÿ, áóëà òàêîþ îñîáîþ âèçíà-
÷åíà ÿê êîíô³äåíö³éíà; 2) îñîáà, ÿêà çáèðàº, çáåð³ãàº, âèêîðèñòîâóº ÷è ïî-
øèðþº òàêó ³íôîðìàö³þ, óñâ³äîìëþâàëà, ùî ïîòåðï³ëèì ³íôîðìàö³ÿ âèçíà-
÷åíà ÿê êîíô³äåíö³éíà. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíèêàº äåê³ëüêà çàïèòàíü: 1) ÿêèì
÷èíîì îñîáà ìàº ³íôîðìóâàòè ³íøèõ îñ³á (äîâîäèòè äî ¿õ â³äîìà) ïðî òå, ùî
ïåâí³ â³äîìîñò³ ïðî íå¿ º êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ; 2) ÷è äîñòàòíüî äëÿ
ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íêðèì³íóâàòè ¿é òå,
ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ³íøó îñîáó, ÿêó âîíà çáèðàº, çáåð³ãàº, âèêîðèñòîâóº àáî
ïîøèðþº, òàêîþ îñîáîþ âèçíà÷åíà ÿê êîíô³äåíö³éíà, òîáòî º ïðèïóùåííÿ
ùîäî òàêîãî õàðàêòåðó ³íôîðìàö³¿? Íà æàëü, ÷èííå çàêîíîäàâñòâî â ³íôîð-
ìàö³éí³é ñôåð³ íå íàäàº ìîæëèâîñò³ äàòè îäíîçíà÷í³ â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³
çàïèòàííÿ, ùî ñòâîðþº ñóòòºâ³ òðóäíîù³ ïðè çàñòîñóâàíí³ ñòàòò³ 182 ÊÊ.

Äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí çàêîíîäàâñòâîì âñòàíîâëåíî îáîâ’ÿçîê
çáåð³ãàòè â òàºìíèö³ ïåâí³ â³äîìîñò³ ïðî ãðîìàäÿí, ÿê³ ¿ì ñòàëè â³äîì³ ó
çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ ÷è ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, òîáòî ÿê³ º ¿õ
ïðîôåñ³éíîþ (ñëóæáîâîþ) òàºìíèöåþ. Íàïðèêëàä, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 8 Çà-
êîíó «Ïðî íîòàð³àò» â³ä 2 âåðåñíÿ 1993 ðîêó (ÂÂÐ. — 1993. — ¹ 39. —
Ñò. 383) íîòàð³óñè òà ñëóæáîâ³ îñîáè, ÿê³ â÷èíÿþòü íîòàð³àëüí³ ä³¿, çîáîâ’ÿçà-
í³ äîäåðæóâàòè òàºìíèöþ öèõ ä³é. Îáîâ’ÿçîê äîäåðæàííÿ òàºìíèö³ â÷èíþ-
âàíèõ íîòàð³àëüíèõ ä³é ïîøèðþºòüñÿ òàêîæ íà îñ³á, ÿêèì ïðî â÷èíåí³ íîòà-
ð³àëüí³ ä³¿ ñòàëî â³äîìî ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì íèìè ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â
(ïðàö³âíèêè ñóäó, ïðîêóðàòóðè, îðãàí³â ä³çíàííÿ ³ ñë³äñòâà, ïîäàòêîâèõ îð-
ãàí³â òîùî). Ö³ºþ æ ñòàòòåþ ïåðåäáà÷åí³ ³ âèïàäêè, êîëè íîòàð³óñ ìîæå ïî-
â³äîìèòè êîìïåòåíòíèì îðãàíàì â³äîìîñò³, ÿê³ º íîòàð³àëüíîþ òàºìíèöåþ.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 46 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìàö³þ» íå ï³äëÿãàþòü ðîçãîëîøåí-
íþ â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ ë³êàðñüêî¿ òàºìíèö³, ãðîøîâèõ âêëàä³â, ïðè-
áóòê³â â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, óñèíîâëåííÿ (óäî÷åð³ííÿ), ëèñòóâàí-
íÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ ³ òåëåãðàôíèõ ïîâ³äîìëåíü, à òàêîæ ÿê³ ñòàíîâëÿòü
³íøó òàºìíèöþ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Â³äîìîñò³, ùî ñòà-
íîâëÿòü ïðîôåñ³éíó òàºìíèöþ ïåâíèõ êàòåãîð³é îñ³á, çàâæäè ïîâèíí³ âè-
çíàâàòèñü òàêèìè, ùî º êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñîáó. Ðîçãîëî-
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øåííÿ çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 46 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìàö³þ» â³äîìîñòåé ìîæå
êâàë³ô³êóâàòèñü àáî çà ñòàòòåþ 182 ÊÊ, àáî çà ñïåö³àëüíèìè ùîäî íå¿ ñòàò-
òÿìè 145, 163, 168 ÊÊ.

Ç îá’ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èí õàðàêòåðèçóºòüñÿ äâîìà ôîðìàìè éîãî
â÷èíåííÿ: 1) íåçàêîííå çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ àáî ïîøèðåííÿ
êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó áåç ¿¿ çãîäè; 2) ïîøèðåííÿ êîíô³äåí-
ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó ó ïóáë³÷íîìó âèñòóï³, òâîð³, ùî ïóáë³÷íî äåìîí-
ñòðóºòüñÿ, ÷è â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 182 ÊÊ
çëî÷èí ì³ñòèòü ôîðìàëüíèé ñêëàä. Çëî÷èí º çàê³í÷åíèì ç ìîìåíòó â÷èíåííÿ
áóäü-ÿêîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ äèñïîçèö³ºþ ö³º¿ ñòàòò³ ä³ÿíü.

Ï³ä íåçàêîííèì çáèðàííÿì êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó ðî-
çóì³þòü äîáóâàííÿ áóäü-ÿêèì ïðîòèïðàâíèì ñïîñîáîì â³äîìîñòåé ïðî îñî-
áó, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ñòàíîâëÿòü ¿¿ êîíô³äåíö³éíó
³íôîðìàö³þ: âèêðàäåííÿ äîêóìåíò³â ÷è íåçàêîííå îçíàéîìëåííÿ ç äîêó-
ìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü òàê³ â³äîìîñò³, áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì, çàâîëîä³ííÿ áóäü-
ÿêèì ³íøèì ñïîñîáîì òàêèìè äîêóìåíòàìè, ï³äñëóõîâóâàííÿ óñíèõ ðîç-
ìîâ, îïèòóâàííÿ îñ³á, ÿê³ âîëîä³þòü òàêèìè â³äîìîñòÿìè, îäåðæàííÿ òàêèõ
â³äîìîñòåé çà ïëàòó, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ïîãðîç, âåäåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ
çà ïîâåä³íêîþ îñîáè, ïðîñëóõîâóâàííÿ òåëåôîííèõ ðîçìîâ òîùî.

Çã³äíî ç ÷àñòèíàìè äðóãîþ, òðåòüîþ, ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 31 Çàêîíó «Ïðî ³í-
ôîðìàö³þ» çáåð³ãàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãðîìàäÿí íå ïîâèííî òðèâàòè äîâøå,
í³æ öå ïåðåäáà÷åíî äëÿ çàêîííî âñòàíîâëåíî¿ ìåòè. Äî â³äîìîñòåé ïðî ³íøó
îñîáó, ç³áðàíèõ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà äåðæàâíèìè îðãàíà-
ìè, îðãàí³çàö³ÿìè ³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, äîñòóï ñòîðîíí³õ îñ³á çàáîðîíÿ-
ºòüñÿ.

Íåçàêîííèì çáåð³ãàííÿì êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó òðåáà
ââàæàòè: 1) çáåð³ãàííÿ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àëüíèõ íî-
ñ³¿â, ùî ì³ñòÿòü òàêó ³íôîðìàö³þ, îñîáîþ, ÿêà íåçàêîííî ç³áðàëà òàêó ³í-
ôîðìàö³þ, ÷è îñîáîþ, ÿê³é òàêà ³íôîðìàö³ÿ ñòàëà â³äîìà ó çâ’ÿçêó ç âèêî-
íàííÿì ïðîôåñ³éíèõ ÷è ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â; 2) çáåð³ãàííÿ ç³áðàíî¿ ó âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîíàä òåð-
ì³íè, âèçíà÷åí³ çàêîíîì. ×àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 31 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìà-
ö³þ» ì³ñòèòü çàãàëüíå ïðàâèëî, ùî çáåð³ãàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãðîìàäÿí
íå ìàº òðèâàòè äîâøå, í³æ öå íåîáõ³äíî äëÿ âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì ìåòè. Öå
ïðàâèëî ñòîñóºòüñÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãðîìàäÿí, ç³áðàíî¿ ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîì ïîðÿäêó. Òåðì³íè çáåð³ãàííÿ îêðåìèõ âèä³â êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ãðîìàäÿí âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì, ÿêå ðåãëàìåíòóº ï³äñòà-
âè òà ïîðÿäîê çáèðàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ
äâàíàäöÿòîþ ñòàòò³ 9 Çàêîíó «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä
18 ëþòîãî 1992 ðîêó îäåðæàí³ âíàñë³äîê îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ, ÷åñò³, ã³äíîñò³ ëþäèíè, ÿêùî
âîíè íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ïðî â÷èíåííÿ çàáîðîíåíèõ çàêîíîì ä³é, çáå-
ð³ãàííþ íå ï³äëÿãàþòü ³ ìàþòü áóòè çíèùåí³ (ÂÂÐ. — 1992. — ¹ 22. —
Ñò. 303). Â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ, ÷åñò³, ã³äíîñò³ ëþäè-
íè, ç³áðàí³ â ðåçóëüòàò³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå ï³äëÿãàþòü
ïåðåäà÷³ ³ ðîçãîëîøåííþ (÷àñòèíà òðèíàäöÿòà ñòàòò³ 9 Çàêîíó «Ïðî îïåðà-
òèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü» ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè Çàêîíîì â³ä 18 ñ³÷íÿ
2001 ðîêó (ÂÂÐ. — 2001. — ¹ 14. — Ñò. 72).

Çã³äíî ç àáçàöåì äðóãèì ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó «Ïðî îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâ³ îñíîâè áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ» â³ä 30 ÷åðâíÿ
1993 ðîêó äîêóìåíòè òà ³íø³ äæåðåëà, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, îäåðæàíó
ñïåö³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ïî áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ òà ¿õ
ñï³âðîá³òíèêàìè, íå ïîâ’ÿçàíó ç â÷èíåííÿì çëî÷èí³â ÷è ³íøèõ ïðàâîïîðó-
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øåíü ç áîêó ô³çè÷íèõ îñ³á, ï³äëÿãàþòü çíèùåííþ íå ï³çí³øå øåñòè ì³ñÿö³â
ç äíÿ ¿õ îäåðæàííÿ (ÂÂÐ. — 1993. — ¹ 35. — Ñò. 358).

Âèêîðèñòàííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îñîáèñòîãî æèòòÿ ãðîìàäÿ-
íèíà áåç éîãî çãîäè îñîáîþ, ÿêà âîëîä³º â³äïîâ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ âíàñë³-
äîê âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó
çáåð³ãàííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ º ïîðóøåííÿìè çàêîíîäàâñòâà ïðî
³íôîðìàö³þ, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòåþ 47 Çàêîíó «Ïðî ³íôîðìàö³þ», ÿê³ òÿã-
íóòü çà ñîáîþ äèñöèïë³íàðíó, öèâ³ëüíî-ïðàâîâó, àäì³í³ñòðàòèâíó àáî êðè-
ì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (àáçàöè äåâ’ÿòü, îäèíàäöÿòü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 47 Çàêîíó).

Íåçàêîííå ïîøèðåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó — öå íåçà-
êîííå äîâåäåííÿ äî â³äîìà ñòîðîíí³õ îñ³á òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ áåç ¿¿ çãîäè, â÷è-
íåíå îñîáîþ, ÿêà çîáîâ’ÿçàíà çáåð³ãàòè ¿¿ â òàºìíèö³: óñíå ÷è ïèñüìîâå ïî-
â³äîìëåííÿ ¿¿ ³íø³é îñîá³, òîáòî ðîçãîëîøåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Çàêîíîì «Ïðî ³íôîðìàö³þ» ïåðåäáà÷åíî, ùî äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñ-
òèòüñÿ â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ, çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ³íôîðìàö³éíîãî çàïè-
òó çàö³êàâëåíî¿ îñîáè, àëå íå ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó íàäàííþ äëÿ îçíàéîì-
ëåííÿ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, ùî ì³ñòÿòü êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ, òà ³íôîð-
ìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ ãðîìàäÿí. Íàäàííÿ äîñòóïó äî êîíô³-
äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ïîä³áíèõ âèïàäêàõ ìàº ââàæàòèñü íåçàêîííèì.

ßê íàéá³ëüø ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ïðîÿâè ïîøèðåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî îñîáó áåçïîñåðåäíüî ó äèñïîçèö³¿ ñòàòò³ 182 âèä³ëåí³ âèïàäêè
¿¿ ïîøèðåííÿ (îïðèëþäíåííÿ) ó: 1) ïóáë³÷íîìó âèñòóï³; 2) òâîð³, ùî ïóáë³÷íî
äåìîíñòðóºòüñÿ; 3) â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðè öüîìó ó äèñïîçèö³¿
ñòàòò³ 182 ÊÊ íå îáóìîâëåíî, ùî îáîâ’ÿçêîâîþ îçíàêîþ ñêëàäó çëî÷èíó º
â³äñóòí³ñòü çãîäè îñîáè íà òàêå ïîøèðåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
íå¿, à îòæå, íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ çãîäè îñîáè íà òàêå ïîøèðåííÿ êîíô³äåí-
ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íå¿ ôîðìàëüíî ó ä³ÿõ îñîáè, ÿêà òàêó ³íôîðìàö³þ ïî-
øèðèëà, º ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 182 ÊÊ, ÿêùî ïîøèðåíà
³íôîðìàö³ÿ º êîíô³äåíö³éíîþ. Öå º ñóòòºâèì íåäîë³êîì ñôîðìóëüîâàíî¿
ó ñòàòò³ 182 ÊÊ íîðìè. Íå îáóìîâëþºòüñÿ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³
íåçàêîíí³ñòþ òàêîãî ïîøèðåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿. Òàêèì ÷èíîì,
ôîðìàëüíî íàâ³òü çàêîííå ³ çà çãîäè îñîáè ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íå¿ ó
ïóáë³÷íîìó âèñòóï³, òâîð³, ùî ïóáë³÷íî äåìîíñòðóºòüñÿ, ÷è â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿, çàêîíîäàâöåì âèçíàºòüñÿ çëî÷èíîì, ÿêùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ
º êîíô³äåíö³éíîþ.

Ï³ä ïîøèðåííÿì êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó ó ïóáë³÷íîìó
âèñòóï³ òðåáà ðîçóì³òè ¿¿ îïðèëþäíåííÿ ó âèñòóïàõ íà ð³çíèõ ç³áðàííÿõ
ãðîìàäÿí: çáîðàõ, ç’¿çäàõ, ì³òèíãàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, íàðàäàõ, ñèìïîç³óìàõ òî-
ùî. Ïîøèðåííÿì êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó ó òâîð³, ùî
ïóáë³÷íî äåìîíñòðóºòüñÿ, º ¿¿ îïðèëþäíåííÿ ï³ä ÷àñ ïóáë³÷íî¿ äåìîí-
ñòðàö³¿ àóä³îâ³çóàëüíîãî òâîðó ÷è â³äåîãðàìè, òîáòî ¿õ ïóáë³÷íîãî îäíîðàçî-
âîãî àáî áàãàòîðàçîâîãî ïðåäñòàâëåííÿ ïóáë³ö³ ó ïðèì³ùåíí³ ÷è ï³ä ÷àñ ïóá-
ë³÷íîãî ïîêàçó áóäü-ÿêîãî òâîðó, ôîíîãðàìè, â³äåîãðàìè çà äîïîìîãîþ ð³ç-
íèõ ïðèñòðî¿â ÷è ïðîöåñ³â ó ì³ñöÿõ, äå ïðèñóòíÿ ïóáë³êà. Äî òâîð³â, ùî ïóá-
ë³÷íî äåìîíñòðóþòüñÿ, â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ ð³çí³ ïðåäìåòè, ùî ì³ñòÿòü êîí-
ô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ ïðî îñîáó (ïëàêàòè, ðåêëàìí³ ùèòè, ôîòîãðàô³¿ òî-
ùî), îêðåì³ âèäè àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â (ê³íîô³ëüìè, ä³àô³ëüìè, ñëàéä-ô³ëü-
ìè òîùî) òà ³íø³ ïîä³áí³ ïðåäìåòè. Ï³ä ïîøèðåííÿì êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî îñîáó ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðîçóì³þòü îïðèëþäíåííÿ òàêî¿
³íôîðìàö³¿ ó áóäü-ÿêîìó çàñîá³ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì.

²ç ñóá’ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èí õàðàêòåðèçóºòüñÿ óìèñíîþ ôîðìîþ âèíè:
îñîáà ïîâèííà óñâ³äîìëþâàòè, ùî íåþ íåçàêîííî çáèðàþòüñÿ, çáåð³ãàþòü-
ñÿ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷è ïîøèðþþòüñÿ (ðîçãîëîøóþòüñÿ ÷è îïðèëþäíþ-
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þòüñÿ) â³äîìîñò³ ïðî ³íøó îñîáó, ÿê³ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì º êîí-
ô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ ³ ÿê³ âîíà íå ìàº ïðàâà çáèðàòè, çáåð³ãàòè, âèêî-
ðèñòîâóâàòè ÷è ïîøèðþâàòè, ³ áàæàº â÷èíèòè òàê³ ä³¿.

Íåçàêîííå çáèðàííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, î÷åâèäíî, çäåá³ëüøîãî
çä³éñíþºòüñÿ: 1) ïðàö³âíèêàìè îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çã³äíî ³ç Çàêî-
íîì «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä 18 ëþòîãî 1992 ðîêó çä³éñ-
íþþòü òàêó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà, ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,
ïåðø çà âñå, ïðàö³âíèêàìè îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ë³ö³¿, ñëóæáîþ ä³ëü-
íè÷íèõ ³íñïåêòîð³â, ñï³âðîá³òíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, îðãàíàìè Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè; 2) ð³çíèìè ïðèâàòíèìè ïðàâîîõîðîííèìè ñòðóêòóðàìè,
ñëóæáàìè áåçïåêè áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ; 3) ïðàö³âíè-
êàìè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; 4) ïðåäñòàâíèêàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ¿õ
îá’ºäíàíü ùîäî ïîë³òè÷íèõ ñóïðîòèâíèê³â, îñîáëèâî ó ïåð³îäè âèáîð÷èõ
êîìïàí³é; 5) ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî ïðàö³âíèê³â íå ëèøå ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ — êîíêóðåíò³â ó á³çíåñ³, à é ùîäî ïðàö³âíèê³â—ïàðò-
íåð³â ó á³çíåñ³ ç ìåòîþ ¿õ ï³äêóïó, øàíòàæó, êîìïðîìåíòàö³¿, ñõèëÿííÿ äî
â÷èíåííÿ ïåâíèõ ä³ÿíü òîùî.

Íåçàêîííå çáèðàííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó îá’ºêòèâíî, ÿê
ïðàâèëî, ïîâ’ÿçàíå ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñ-
íîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿. Âèêîðèñòàííÿ òàêèõ çàñîá³â ìîæå çä³éñíþâà-
òèñü ëèøå îðãàíàìè, âèçíà÷åíèìè çàêîíîì, ³ ó âèçíà÷åíîìó íèì ïîðÿäêó.
Ñàìî ïî ñîá³ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ òàêèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â òÿãíå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàòòåþ 359 ÊÊ. Âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíèõ òåõí³÷íèõ çàñî-
á³â, ïîâ’ÿçàíå ç ïîðóøåííÿì òàºìíèö³ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òå-
ëåãðàôíî¿ ÷è ³íøî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ çàñîáàìè çâ’ÿçêó àáî
÷åðåç êîìï’þòåð, óòâîðþº êâàë³ô³êîâàíèé âèä ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷å-
íîãî ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 163 ÊÊ. ßêùî æ òàê³ ä³¿ ìàòèìóòü ³ êâàë³ô³êó-
þ÷³ îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 359 ÊÊ,
âîíè ìàþòü êâàë³ô³êóâàòèñÿ çà ñóêóïí³ñòþ çëî÷èí³â — çã³äíî ç ÷àñòèíîþ
äðóãîþ ñòàòò³ 163 òà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 359 ÊÊ. Íà íàø ïîãëÿä, ñòàò-
òþ 182 ÊÊ òðåáà äîïîâíèòè ÷àñòèíîþ äðóãîþ, àíàëîã³÷íîþ çà çì³ñòîì ÷àñ-
òèí³ äðóã³é ñòàòò³ 163 ÊÊ, òîáòî ïåðåäáà÷èòè â í³é â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçà-
êîííå çáèðàííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ
òåõí³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿. Ó ö³é æå ÷àñòèí³ ñòàò-
ò³ 182 ÊÊ ÿê êâàë³ô³êóþ÷³ îçíàêè äîö³ëüíî òàêîæ ïåðåäáà÷èòè ³ â÷èíåííÿ
ïåðåäáà÷åíèõ ¿¿ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ä³é ñëóæáîâîþ îñîáîþ àáî ùîäî äåðæàâ-
íèõ ÷è ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, à òàê ñàìî çàïîä³ÿííÿ íèìè ³ñòîòíî¿ øêîäè îõî-
ðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì ÷è ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí.

Íåçàêîííå ïðîñëóõîâóâàííÿ òåëåôîííèõ ðîçìîâ, îðãàí³çàö³ÿ çîâí³øíüî-
ãî ñïîñòåðåæåííÿ, ³íøå íåçàêîííå çáèðàííÿ ³íôîðìàö³¿, çà ñâ³ä÷åííÿì ôà-
õ³âö³â, íàáóëî ìàñîâîãî ïîøèðåííÿ. Ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîâ³äîì-
ëÿëîñü ïðî âèÿâëåííÿ ï³äñëóõîâóþ÷èõ ïðèñòðî¿â (»æó÷ê³â») ó ñëóæáîâèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ Ãëàâè ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèõ êåð³âíèê³â îðãàí³â âëàäè.
Ïðî íåçàêîííå çáèðàííÿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñ³ìåéíå òà îñîáèñ-
òå æèòòÿ ïðàö³âíèêàìè ïðîêóðàòóðè òà ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïî-
â³äîìëÿëè ñóää³. Çîêðåìà, øèðîêîãî ðîçãîëîñó íàáóëè ôàêòè íåçàêîííîãî
ñòåæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðè-
ìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî æóðíàë³ñòà Ã. Ãîíãàäçå.

Ï³ä ñïåö³àëüíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ðîçóì³þòü òåõí³÷í³ çàñîáè, îáëàäíàííÿ, àïàðàòóðó, ïðèëàäè, ïðèñòðî¿,
ïðåïàðàòè òà ³íø³ âèðîáè, ñïåö³àëüíî ñòâîðåí³, ðîçðîáëåí³, çàïðîãðàìîâàí³
àáî ìîäåðí³çîâàí³ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü ç íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåë³ê (âè÷åðï-
íèé) òàêèõ çàñîá³â ì³ñòèòüñÿ â ïóíêò³ 1.3 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ
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ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçðîáëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷-
íèõ çàñîá³â äëÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç êàíàë³â çâ’ÿçêó, ³íøèõ çàñîá³â íåãëàñíî-
ãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, òîðã³âë³ ñïåö³àëüíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè äëÿ
çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç êàíàë³â çâ’ÿçêó ³íøèìè çàñîáàìè íåãëàñíîãî îòðèìàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïè-
òàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè
â³ä 29 ñ³÷íÿ 2001 ðîêó ¹ 17/17 (ÎÂÓ. — 2001. — ¹ 7. — Ñò. 289). Äî òàêèõ
çàñîá³â íàëåæàòü ñïåö³àëüí³ òåõí³÷í³ çàñîáè äëÿ: íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ òà
ðåºñòðàö³¿ àóä³î³íôîðìàö³¿; íåãëàñíîãî â³çóàëüíîãî ñïîñòåðåæåííÿ òà äîêó-
ìåíòóâàííÿ; íåãëàñíîãî ïðîñëóõîâóâàííÿ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â; íåãëàñ-
íîãî ïåðåõîïëåííÿ òà ðåºñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ç òåõí³÷íèõ êàíàë³â çâ’ÿçêó;
íåãëàñíîãî êîíòðîëþ ïîøòîâèõ ïîâ³äîìëåíü ³ â³äïðàâëåíü; íåãëàñíîãî îá-
ñòåæåííÿ ïðåäìåò³â ³ äîêóìåíò³â; íåãëàñíîãî ïðîíèêíåííÿ ó ïðèì³ùåííÿ,
òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ³íø³ îá’ºêòè òà ¿õ îáñòåæåííÿ; íåãëàñíîãî êîíòðîëþ çà
ïåðåì³ùåííÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ îá’ºêò³â; ñïåö³àëüí³ òåõí³÷í³
çàñîáè äëÿ íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ (çì³íè, çíèùåííÿ) ³íôîðìàö³¿ ç òåõí³÷íèõ
çàñîá³â ¿¿ çáåð³ãàííÿ, îáðîáêè òà ïåðåäà÷³.

Íàâåäåíèé ïåðåë³ê âèä³â ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â º âè÷åðïíèì ³ ïî-
øèðþâàëüíîìó òëóìà÷åííþ íå ï³äëÿãàº. Ñï³ðí³ ïèòàííÿ ùîäî íàëåæíîñò³ äî
ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êîíêðåòíîãî òåõí³÷íîãî çàñîáó âèð³øóþòüñÿ
åêñïåðòíî-òåõí³÷íîþ êîì³ñ³ºþ ÑÁÓ. ²íôîðìàö³ÿ íà «ïë³âêàõ Ìåëüíè÷åíêà»,
çàëåæíî â³ä òîãî, íà ÿêèõ òåõí³÷íèõ çàñîáàõ ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþâàâ-
ñÿ íà íèõ çàïèñ, òàêîæ ìîæå áóòè âèçíàíà ÿê îäåðæàíà ç âèêîðèñòàííÿì
ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ³ áóäü-
ÿê³ ³íø³ òåõí³÷í³ çàñîáè: ôîòîàïàðàòè, â³äåîêàìåðè, äèêòîôîíè òîùî. Ïðî-
òå òàê³ çàñîáè ìàþòü ³íøå ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ³ íå º çàñîáàìè â÷èíåííÿ
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 359 ÊÊ, à òîìó ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ íåãëàñ-
íîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìàº êâàë³ô³êóâàòèñÿ, çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ÿê
çëî÷èí ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è çëî÷èí, ïîâ’ÿçàíèé ç íåçàêîííèì
çáèðàííÿì ïåâíîãî âèäó ³íôîðìàö³¿, íàïðèêëàä, ÿê íåçàêîííå çáèðàííÿ
ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ
(ñòàòòÿ 231 ÊÊ), àáî â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ (ñòàò-
òÿ 114 ÊÊ).

Ñïåö³àëüí³ òåõí³÷í³ çàñîáè íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü âè-
êîðèñòîâóâàòèñü ò³ëüêè îïåðàòèâíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæ-
áè Óêðà¿íè, óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè, îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿
ñëóæáè, îðãàí³â ³ óñòàíîâ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïî-
êàðàíü, ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, à òàêîæ îðãàíàìè,
ï³äðîçä³ëàìè òà ñï³âðîá³òíèêàìè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ùî çä³éñíþþòü
êîíòððîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó «Ïðî êîíòððîçâ³äóâàëü-
íó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä 26 ãðóäíÿ 2002 ðîêó (ÂÂÐ. — 2003. — ¹ 12. — Ñò. 89;
¹ 27. — Ñò. 209), çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 6 Çàêîíó «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó
ä³ÿëüí³ñòü», â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíàìè äðóãîþ, òðåòüîþ ñòàòò³ 8
öüîãî Çàêîíó òà ñòàòòåþ 187 ÊÏÊ. Òàêèìè ï³äñòàâàìè º: 1) íàÿâí³ñòü äîñòàò-
íüî¿ ³íôîðìàö³¿, îäåðæàíî¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ùî ïîòðåáóº
ïåðåâ³ðêè çà äîïîìîãîþ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ³ çàñîá³â ïðî: à) çëî-
÷èíè, ùî ãîòóþòüñÿ àáî â÷èíåí³ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè; á) îñ³á, ÿê³ ãîòó-
þòü àáî â÷èíèëè çëî÷èí; â) îñ³á, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãàí³â ðîçñë³äóâàí-
íÿ, ñóäó àáî óõèëÿþòüñÿ â³ä â³äáóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ; ã) îñ³á
áåçâ³ñíî â³äñóòí³õ; ä) ðîçâ³äóâàëüíî-ï³äðèâíó ä³ÿëüí³ñòü ñïåöñëóæá ³íîçåì-
íèõ äåðæàâ, îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ îñ³á ïðîòè Óêðà¿íè; å) ðåàëüíó çàãðîçó
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æèòòþ, çäîðîâ’þ, æèòëó, ìàéíó ïðàö³âíèê³â ñóäó ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó
çâ’ÿçêó ç ¿õ ñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à òàêîæ îñîáàì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðè-
ì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé òà áëèçüêèì ðîäè÷àì, ç ìåòîþ ñòâî-
ðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ íàëåæíîãî â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ; º) ñï³âðî-
á³òíèê³â ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ³ç ñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ
öèõ îñ³á, ¿õ áëèçüêèõ ðîäè÷³â, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ êîíô³äåíö³éíî ñï³âðîá³òíè-
÷àþòü àáî ñï³âðîá³òíè÷àëè ç ðîçâ³äóâàëüíèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè, òà ÷ëåí³â
¿õ ñ³ìåé ç ìåòîþ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2) çàïèòè
ïîâíîâàæíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðî ïåðåâ³ðêó îñ³á
ó çâ’ÿçêó ç ¿õ äîïóñêîì äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ ³ äî ðîáîòè ç ÿäåðíèìè ìàòå-
ð³àëàìè òà íà ÿäåðíèõ óñòàíîâêàõ; 3) ïîòðåáà â îòðèìàíí³ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ â ³íòåðåñàõ áåçïåêè ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 6
çàçíà÷åíîãî Çàêîíó).

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 8 Çàêîíó «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó
ä³ÿëüí³ñòü» íåãëàñíå çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç êàíàë³â çâ’ÿçêó, êîíòðîëü çà ëèñòó-
âàííÿì, òåëåôîííèìè ðîçìîâàìè, òåëåãðàôíîþ òà ³íøî¿ êîðåñïîíäåíö³ºþ,
çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðîâàäÿòüñÿ
çà ð³øåííÿì ñóäó, ïðèéíÿòèì çà ïîäàííÿì êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îïåðà-
òèâíîãî ï³äðîçä³ëó àáî éîãî çàñòóïíèêà. Çàçíà÷åí³ çàõîäè ìîæóòü òàêîæ
çä³éñíþâàòèñü â ïîðÿäêó, óçãîäæåíîìó ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè
òà Ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè âèíÿòêîâî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ðîçâ³äó-
âàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çîâí³øíüî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, çàïîá³ãàí-
íÿ ³ ïðèïèíåííÿ ðîçâ³äóâàëüíî-ï³äðèâíèõ ïîñÿãàíü ñïåö³àëüíèõ ñëóæá ³íî-
çåìíèõ äåðæàâ òà ³íîçåìíèõ îðãàí³çàö³é, à òàêîæ âèíÿòêîâî ç ìåòîþ ïîïå-
ðåäæåííÿ, ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ ðîçâ³äóâàëüíèõ, òåðîðèñ-
òè÷íèõ òà ³íøèõ ïîñÿãàíü íà äåðæàâíó áåçïåêó Óêðà¿íè, îòðèìàííÿ ðîçâ³äó-
âàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ³íòåðåñàõ êîíòððîçâ³äêè (ïóíêò 6 ñòàòò³ 7 Çàêîíó «Ïðî
êîíòððîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü»). Ïîðÿäîê íàäàííÿ äîçâîëó íà çíÿòòÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ç êàíàë³â çâ’ÿçêó âèçíà÷àºòüñÿ ñòàòòåþ 187 ÊÏÊ: òàêèé äîçâ³ë íàäàºòü-
ñÿ ïîñòàíîâîþ ãîëîâè àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷è éîãî çàñòóïíèêà çà ïîäàííÿì
ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, çà ì³ñöåì ïðîâàäæåííÿ ñë³äñòâà.

Íåîáõ³äíå âñòàíîâëåííÿ æîðñòêîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì (íåçà-
êîííèì) ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿,
çàêîíîäàâ÷å æ ðåãëàìåíòóâàííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ º á³ëüø-ìåíø ÷³òêèì.

Íîðìè, ñôîðìóëüîâàí³ ó ñòàòòÿõ 182 òà 359 ÊÊ, íà ïðàêòèö³ ôàêòè÷íî
íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Íåçàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 359 ÊÊ çóìîâëåíå, î÷åâèäíî, òèì,
ùî ïåðåäáà÷åí³ íåþ ä³¿ â÷èíþþòüñÿ ñàìèìè ïðàö³âíèêàìè ïðàâîçàñòîñîâ-
íèõ îðãàí³â, ÿê³ çà çàêîíîì ìàþòü ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿. Ñòàòòÿ 182 ÊÊ íå çàñòîñî-
âóºòüñÿ ç ³íøèõ ïðè÷èí. Ïåðø çà âñå, îçíàêè ïåðåäáà÷åíîãî íåþ ñêëàäó
çëî÷èíó ñôîðìóëüîâàí³ íåäîñòàòíüî îäíîçíà÷íî, ùî äîçâîëÿº ÿê ïîøèðþ-
âàëüíå, òàê ³ îáìåæóâàëüíå òëóìà÷åííÿ ¿õ çì³ñòó. Ïî-äðóãå, ðåãóëÿòèâíå (áà-
çîâå) çàêîíîäàâñòâî, ÿêèì ðåãëàìåíòóºòüñÿ ïîðÿäîê ïîâîäæåííÿ (çáèðàí-
íÿ, çáåð³ãàííÿ, ðîçãîëîøåííÿ, ïîøèðåííÿ) ç êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ,
íåäîñòàòíüî ÷³òêå, ñóïåðå÷ëèâå.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÉ ÏÐÈÍÖÈÏ
ÏÐÅÇÓÌÏÖ²¯ ÍÅÂÈÍÓÂÀÒÎÑÒ²

ÒÀ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ²
Â ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

² ÄÅßÊÈÕ ²ÍØÈÕ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ ÄÅÐÆÀÂ:
ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Ñ. ßöåíêî,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

1. Ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èííîãî ä³ÿííÿ çàô³êñîâàíà
â ðÿä³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà â Çàãàëüí³é äåêëàðàö³¿
ïðàâ ëþäèíè 1948 ðîêó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 11)1, Ì³æíàðîäíîìó ïàêò³
ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà 1966 ðîêó (ïóíêò 2 ñòàòò³ 14)2. Ó ÷àñòèí³
äðóã³é ñòàòò³ 6 («Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä») Êîíâåíö³¿ ïðî çà-
õèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó ïðîãîëîøåíî: «Êîæåí, êîãî
îáâèíóâà÷óþòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì äîòè, äîêè
éîãî âèíó íå áóäå äîâåäåíî çã³äíî ³ç çàêîíîì»3.

Öåé âàæëèâèé äåìîêðàòè÷íèé ïðèíöèï êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó çàêð³ï-
ëåíî ó êîíñòèòóö³ÿõ áàãàòüîõ äåðæàâ. Òàê, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 62 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó ïðîãîëîøóº: «Îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó
â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äî-
êè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëü-
íèì âèðîêîì ñóäó»4. Öåé ïðèíöèï çàô³êñîâàíî ó Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿ 1993 ðîêó (ñòàòòÿ 49)5, Êîíñòèòóö³¿ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü 1994 ðîêó
(ñòàòòÿ 26)6, Êîíñòèòóö³¿ Åñòîíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè 1992 ðîêó (ñòàòòÿ 22)7, Êîí-
ñòèòóö³¿ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà 1997 ðîêó (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 42: «Êîæåí
ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì, äîêè éîãî âèíà íå áóäå ï³äòâåðäæåíà ïðàâî-
ìî÷íèì âèðîêîì ñóäó»)8. Ó ñòàòò³ 9 Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà
1789 ðîêó, íà ÿêó º ïîñèëàííÿ â ïðåàìáóë³ Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðî-
êó, çàïèñàíî, ùî «...êîæíèé ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì, äîêè éîãî âèíà íå áó-
äå âñòàíîâëåíà...»9.

Áóäó÷è çàêð³ïëåíèì ó êîíñòèòóö³¿ äåðæàâè, ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ íåâèíó-
âàòîñò³ ñòàº êîíñòèòóö³éíèì ïðèíöèïîì.

Ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâàíà ³ ó òàê çâàíèõ îðäè-
íàðíèõ («çâè÷àéíèõ») çàêîíàõ (íàïðèêëàä, ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 2 òà ó ÷àñ-
òèí³ äðóã³é ñòàòò³ 15 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ÊÊ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü 1999 ðîêó ì³ñ-
òèòüñÿ ïîëîæåííÿ: «Í³õòî íå ìîæå áóòè âèçíàíèé âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó ³ ï³ääàíèé êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íàêøå ÿê çà âèðîêîì ñó-
äó òà â³äïîâ³äíî äî çàêîíó» (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 3)10. Òóò ïðèâåðòàº óâàãó
òåðì³í «êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü», ÿêèé çà çì³ñòîì øèðøå òåðì³íà «ïî-
êàðàííÿ» ³ á³ëüø àäåêâàòíî â³äîáðàæàº ñïåêòð êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ çà-
õîä³â ðåàãóâàííÿ äåðæàâè íà â÷èíåíèé îñîáîþ çëî÷èí.

Âàæëèâèì ïðèíöèïîì æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³
ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâè º ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Ïðî âåðõîâåí-
ñòâî ïðàâà (the rule of law) ÿê ïðî ñï³ëüíó ñïàäùèíó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í çãà-
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äóºòüñÿ ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ (ïðåàìáóë³) Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà
îñíîâíèõ ñâîáîä. Â Óêðà¿í³ ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà â³äíîñèòüñÿ äî
÷èñëà êîíñòèòóö³éíèõ. Ñòàòòÿ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîãîëîøóº:

«Â Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ ³ ä³º ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà.
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó. Çàêîíè òà ³íø³ íîð-

ìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðèéìàþòüñÿ íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïîâèí-
í³ â³äïîâ³äàòè ¿é.

Íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿. Çâåðíåííÿ äî ñóäó äëÿ
çàõèñòó êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà áåçïîñåðåä-
íüî íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóºòüñÿ».

Â Îñíîâíîìó çàêîí³ ÔÐÍ 1949 ðîêó çàô³êñîâàíî ïîëîæåííÿ: «Íèæ÷åíàâå-
äåí³ îñíîâí³ ïðàâà îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ïðà-
âîñóääÿ ÿê áåçïîñåðåäíüî ä³þ÷å ïðàâî» (àáçàö òðåò³é ñòàòò³ 1)11.

Êîìåíòóþ÷è ñòàòòþ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà âèçíà÷àþ÷è âåðõîâåíñòâî
ïðàâà ÿê éîãî ïàíóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³, ïðîôåñîð Ï. Ðàá³íîâè÷ ï³äêðåñëþº,
ùî â äåìîêðàòè÷í³é ïðàâîâ³é äåðæàâ³, ÿêîþ ñòàº Óêðà¿íà, ïðèíöèï âåðõî-
âåíñòâà ïðàâà ìàº ïîºäíóâàòèñü ³ç ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà çàêîíó (î÷å-
âèäíî, ÿê ñêëàäîâîþ âåðõîâåíñòâà ïðàâà; â îäí³é ³ç ñâî¿õ ïîïåðåäí³õ ðîá³ò
â³í ïèñàâ ïðî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ñàìå ïðàâîâîãî çàêîíó12 — Ñ. ß.), ùî
ïîëÿãàº â òàêîìó: ÿêùî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà çàêîíó îäíàêîâîþ ì³ðîþ
ïîøèðþºòüñÿ ÿê íà ïðàâîòâîð÷ó (çàêîíîòâîð÷ó), òàê ³ íà ïðàâîçàñòîñîâíó
ä³ÿëüí³ñòü, òî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà àäðåñîâàíèé, ãîëîâíèì ÷èíîì,
çàêîíîäàâöþ»13.

Ä³éñíî, âåðõîâåíñòâî ïðàâà ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³ ìàº áóòè çàáåç-
ïå÷åíî ïåðåäóñ³ì íà åòàï³ ïðèéíÿòòÿ êðèì³íàëüíîãî, êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî òà êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî êîäåêñ³â, äå âîíî ðåàë³çóºòüñÿ ÿê
ïðèíöèï çàêîííîñò³.

2. ßê æå êîíñòèòóö³éí³ ïðèíöèïè ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà âåðõîâåí-
ñòâà ïðàâà âò³ëåí³ â ãàëóçåâîìó çàêîíîäàâñòâ³ ñòîñîâíî ³íñòèòóòó êðèì³íàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³?

Ïîëîæåííÿ, â ÿêèõ âæèâàºòüñÿ âèðàç «êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü» ³ çì³ñò
ÿêèõ ñòàíîâèòü ³íñòèòóò êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ì³ñòÿòüñÿ â çàêîíàõ
(êðèì³íàëüíèõ òà êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèõ êîäåêñàõ) áàãàòüîõ äåðæàâ,
çîêðåìà òèõ, ÿê³ âèíèêëè íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Ïîíÿòòÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³, ÿê ïðà-
âèëî, íå ôîðìóëþºòüñÿ. ªäèíèé âèíÿòîê ñòàíîâèòü ÊÊ Ðåñïóáë³êè Á³ëî-
ðóñü. Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 44 («Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ¿¿ ö³ë³»)
ñôîðìóëüîâàíî òàêå ïîëîæåííÿ: «Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèðàæà-
ºòüñÿ ó çàñóäæåíí³ â³ä ³ìåí³ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü çà âèðîêîì ñóäó îñîáè,
ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, ³ çàñòîñóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ çàñóäæåííÿ ïîêàðàííÿ àáî
³íøèõ çàõîä³â êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç öèì Êîäåê-
ñîì». Ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 44 öüîãî ÊÊ çàçíà÷àºòüñÿ: «Êðèì³íàëüíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ìàº ìåòîþ âèïðàâëåííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, ³ çàïî-
á³ãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ çëî÷èí³â ÿê çàñóäæåíèì, òàê ³ ³íøèìè îñîáàìè».

Òàê³ ö³ë³ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîä³áí³ äî òèõ, ïðî ÿê³ çàçâè÷àé
éäåòüñÿ â êîäåêñàõ ðÿäó äåðæàâ ñòîñîâíî ö³ëåé ïîêàðàííÿ (íàïðèêëàä, ó
÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 50 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 43 ÊÊ Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ 1996 ðîêó14, ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 39 ÊÊ Ãðóç³¿ 2001 ðîêó15).
Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî, ùî ïðî ö³ë³ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è/òà
ïîêàðàííÿ â êðèì³íàëüíèõ êîäåêñàõ áàãàòüîõ äåðæàâ íå éäåòüñÿ (íàïðè-
êëàä, ó Ïåí³òåíö³àðíîìó êîäåêñ³ Åñòîí³¿ 2001 ðîêó16, Êðèì³íàëüíîìó êî-
äåêñ³ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà17, Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóá-
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ë³êè Í³ìå÷÷èíè 1871 ðîêó â ðåäàêö³¿ â³ä 13 ëèñòîïàäà 1998 ðîêó18, Êðè-
ì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Ôðàíö³¿).

Ïîíÿòòÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ïðàâîâèõ ñèñòåìàõ äåðæàâ, ó
çàêîíàõ ÿêèõ ô³ãóðóº òåðì³í «êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü», äàºòüñÿ â
äîêòðèí³ ïðàâà. Äîêòðèíàëüí³ ¿¿ âèçíà÷åííÿ º äàëåêèìè â³ä îäíîçíà÷íî-
ñò³19. Á³ëüø îáãðóíòîâàíèìè âèäàþòüñÿ ò³, â ÿêèõ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ïîâ’ÿçóºòüñÿ ïðèíàéìí³ ç îñóäîì âèçíàíî¿ âèííîþ îñîáè ñóäîì
òà çàñòîñóâàííÿì çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî âïëèâó, ÿê³ õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ îáìåæåííÿì ïðàâ ³ ñâîáîä çàñóäæåíîãî.

Óêðà¿íñüêèé â÷åíèé Ñ. Øàï÷åíêî ïèøå, ùî «êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ôîðìó ðåàë³çàö³¿ îõîðîííèõ êðèì³íàëüíî-ïðàâî-
âèõ â³äíîñèí, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â÷èíåííÿì çëî÷èíó, ÿêà çàâæäè ïîëÿãàº ó äåð-
æàâíîìó îñóä³ çëî÷èíöÿ ³, ÿê ïðàâèëî, âò³ëþºòüñÿ â çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî
êîíêðåòíèõ çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî âïëèâó»20.

Ïðîôåñîð Þ. Áàóë³í ââàæàº, ùî «êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — öå âè-
ìóøåíå çàçíàâàííÿ îñîáîþ, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, äåðæàâíîãî îñóäó, à òà-
êîæ ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ îáìåæåíü îñîáèñòîãî, ìàéíîâîãî àáî ³íøîãî õàðàêòå-
ðó, ùî âèçíà÷àþòüñÿ îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó ³ ïîêëàäàþòüñÿ íà âèí-
íîãî ñïåö³àëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâè»21.

Òàê³ âèçíà÷åííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñòîì ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç
êîíñòèòóö³éíèìè ïîëîæåííÿìè ùîäî âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó âèðîêîì ñóäó ç ¿¿ îñóäîì òà çàñóäæåííÿì.

Ó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Ôðàíö³¿, ó êíèç³ ïåðø³é — «Çàãàëüí³ ïîëîæåí-
íÿ» — ì³ñòèòüñÿ ðîçä³ë ²² «Ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü», ùî âêëþ÷àº ³
ãëàâó ²² — «Ï³äñòàâè íåíàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ¿¿ ïî-
ì’ÿêøåííÿ». Ó í³é ³äåòüñÿ ìàéæå âèíÿòêîâî ïðî òèõ îñ³á, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü
êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íøèìè ñëîâàìè — ïðî îáñòàâèíè, ùî âè-
êëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (íåîñóäí³ñòü, ñóìë³ííó ïîìèëêó â
ïðàâ³, ïðàâîì³ðíèé çàõèñò òîùî). ªäèíîþ íîðìîþ, â ÿê³é éäåòüñÿ ïðî
ïîì’ÿêøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, º ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 122-1
ÊÊ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ îáìåæåíî îñóäíà îñîáà ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïî-
â³äàëüíîñò³, «îäíàê ñóä âðàõîâóº äàíó îáñòàâèíó ïðè âèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ
³ âñòàíîâëåíí³ ðåæèìó éîãî âèêîíàííÿ». Âàðòî àêöåíòóâàòè óâàãó íà òîìó,
ùî òóò êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïîêàðàí-
íÿì, âëàñíå, âò³ëþºòüñÿ â íüîìó.

Íà ð³âí³ íàçâ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (ðîçä³ë³â òà ãëàâ) ó ÊÊ ÔÐÍ òåðì³í
«êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü» íå ô³ãóðóº. Â³äñóòí³é öåé òåðì³í ³ â òåêñò³
êîíêðåòíèõ íîðì Êîäåêñó. Â íüîìó éäåòüñÿ íå ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, à ïðî ïîêàðàííÿ. Ð³çí³ñòü ï³äõîä³â äî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ óê-
ðà¿íñüêîãî òà í³ìåöüêîãî çàêîíîäàâö³â ïðî³ëþñòðóºìî ïðèêëàäîì. ßêùî â
ñòàòò³ 46 ÊÊ Óêðà¿íè éäåòüñÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ó çâ’ÿçêó ç ïðèìèðåííÿì âèííîãî ç ïîòåðï³ëèì, òî ó § 46à ÊÊ ÔÐÍ («Óãî-
äà îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ä³ÿííÿ, ³ ïîòåðï³ëîãî. Â³äøêîäóâàííÿ øêîäè») — ïðî
òå, ùî ñóä ìîæå ïîì’ÿêøèòè ïîêàðàííÿ àáî â³äìîâèòèñü â³ä íüîãî.

Êîíñòàòóþ÷è â³äñóòí³ñòü ó ÊÊ ÔÐÍ ³íñòèòóòó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, â³äì³ííîãî â³ä ³íñòèòóòó ïîêàðàííÿ, çàçíà÷èìî, ùî â öüîìó Êîäåêñ³
çàô³êñîâàí³ ïîëîæåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ. Âîíè ì³ñòÿòüñÿ â
ðîçä³ë³ ²V «Çàÿâà ïîòåðï³ëîãî, ïîâíîâàæíå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî êðèì³íàëü-
íå ïåðåñë³äóâàííÿ, âèìîãà êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ» òà ó ãëàâ³ 1 «Äàâ-
í³ñòü ïåðåñë³äóâàííÿ» ðîçä³ëó V «Äàâí³ñòü».

Ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâèé ³íñòèòóò êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé ³íñòèòóò êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ðîçð³çíÿº
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè. Ðîçãëÿäàþ÷è ñïðàâó çà êîíñòèòóö³éíèì ïî-
äàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åí-
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íÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî äå-
ïóòàòñüêó íåäîòîðêàíí³ñòü), Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â ðåçîëþòèâí³é
÷àñòèí³ ð³øåííÿ â³ä 27 æîâòíÿ 1999 ðîêó çàçíà÷èâ:

«1. Â àñïåêò³ ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïèòàíü ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè òðåáà ðîçóì³òè òàê:

1.1.Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàñòàº ç ìîìåíòó íàáðàííÿ çàêîí-
íî¿ ñèëè îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó.

1.2. Ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê ñòàä³ÿ êðèì³íàëü-
íîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó ïðåä’ÿâëåííÿ îñîá³ îáâèíóâà-
÷åííÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó»22.

Ïîíÿòòÿ «êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ» øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ªâ-
ðîïåéñüê³é êîíâåíö³¿ ïðî ïåðåäà÷ó ïðîâàäæåííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ
1972 ðîêó23.

Ó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè 2001 ðîêó òåðì³í «êðèì³íàëüíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü» âæèâàºòüñÿ, ÿê ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ³ç ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ
éîãî íîðì, íå â îäíàêîâîìó çíà÷åíí³. Òàê, ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 2 («Í³õòî íå ìîæå áóòè ïðèòÿãíåíèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
òîé ñàìèé çëî÷èí á³ëüøå îäíîãî ðàçó») òðåáà ðîçóì³òè ÿê íåïðèïóñòè-
ì³ñòü ïîâòîðíî¿ ÷è ïîäâ³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (¿¿ ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç îáâèíó-
âàëüíèé âèðîê ñóäó) çà îäèí ³ òîé ñàìèé çëî÷èí. Çàçíà÷èìî, ùî òåêñò âè-
êëàäó íîðìè º íå çîâñ³ì êîðåêòíèì. Ìàëî á éòèñÿ ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü íå-
ñåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (áóòè çàñóäæåíèì òà/÷è ïîêàðà-
íèì ÷åðåç ïîñòàíîâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäó), ùî âèêëþ÷àëî á
áóäü-ÿêó ìîæëèâ³ñòü ðîçóì³ííÿ â äàíîìó ðàç³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÿê ñòàä³¿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ.

Ïðî òå, ùî í³õòî íå ìîæå íåñòè êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (à íå áóòè
ïðèòÿãíåíèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³) äâ³÷³ çà îäèí ³ òîé ñàìèé
çëî÷èí, éäåòüñÿ â ÊÊ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 8), ÊÊ
Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè 1999 ðîêó (÷àñòèíà âîñüìà 2 ñòàòò³ 8)24, ÊÊ
Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü (÷àñòèíà øîñòà ñòàòò³ 3), íå ìîæå áóòè ïîâòîðíî ïîêàðà-
íèé çà îäíå ³ òå ñàìå ä³ÿííÿ — â ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 2 Ïåí³òåíö³àðíîãî êî-
äåêñó Åñòîí³¿, â ÷àñòèí³ øîñò³é ñòàòò³ 2 ÊÊ Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè 2000 ðîêó
(«...íå ïîâèíåí áóòè ï³ääàíèé ïîêàðàííþ çà îäèí ³ òîé ñàìèé çëî÷èí äâ³-
÷³»)25, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 7 ÊÊ Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà («...íå ìîæå áóòè ïî-
âòîðíî ï³ääàíèé êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ ³ êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàí-
íþ çà îäíå ³ òå ñàìå ä³ÿííÿ»)26.

Íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ ìè çóñòð³÷àºìî òàê³ ïîëîæåííÿ: «Í³õòî íå ìîæå
áóòè ï³ääàíèé íåîäíîðàçîâîìó ïîêàðàííþ çà îäíå ³ òå ñàìå ä³ÿííÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ çàãàëüíèõ êðèì³íàëüíèõ çàêîí³â» (àáçàö òðåò³é ñòàòò³ 103 Îñíîâíîãî
çàêîíó ÔÐÍ), «Í³êîãî íå ìîæå áóòè äâ³÷³ çàñóäæåíî çà îäèí ³ òîé ñàìèé çëî-
÷èí» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 50 Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿), «Í³õòî
íå ìîæå áóòè ïîêàðàíèé çà òîé ñàìèé çëî÷èí âäðóãå» (÷àñòèíà ï’ÿòà ñòàò-
ò³ 31 Êîíñòèòóö³¿ Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè)27, «Í³õòî íå ìîæå áóòè ñóäèìèì
àáî ïîêàðàíèì ïîâòîðíî çà ä³ÿííÿ, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî â³í â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíó áóâ îñòàòî÷íî çàñóäæåíèé àáî âèïðàâäàíèé» (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 23
Êîíñòèòóö³¿ Åñòîíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè).

Ô³êñàö³ÿ ïðèíöèïó non bis in idem òàêèì ÷èíîì, ùî â êðèì³íàëüíèõ êî-
äåêñàõ òà â êîíñòèòóö³ÿõ äåðæàâ éäåòüñÿ ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü áóòè ï³ääà-
íèì êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ñóäèìèì ÷è ï³ääàíèì ïîêàðàííþ
ïîâòîðíî (âäðóãå, íåîäíîðàçîâî), º êîðåêòíîþ. Ïîä³áíèì ÷èíîì âèð³øóºòü-
ñÿ öå ïèòàííÿ â ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêòàõ. Òàê, ó Ì³æíàðîäíîìó ïàê-
ò³ ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà çàô³êñîâàíî ïîëîæåííÿ, ùî
í³õòî íå ìîæå áóòè âäðóãå çàñóäæåíèé ÷è ïîêàðàíèé àáî âèïðàâäàíèé â³ä-
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ïîâ³äíî äî çàêîíó òà êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà êîæíî¿ êðà¿íè
(ïóíêò 7 ñòàòò³ 14). Ñòàòòÿ 4 («Ïðàâî íå áóòè ïðèòÿãíåíèì äî ñóäó àáî ïîêàðà-
íèì äâ³÷³») Ïðîòîêîëó ¹ 7 äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâ-
íèõ ñâîáîä ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ: «Í³êîãî íå ìîæå áóòè âäðóãå ïðèòÿãíåíî äî
ñóäó àáî ïîêàðàíî â êðèì³íàëüíîìó ïîðÿäêó ï³ä þðèñäèêö³ºþ îäí³º¿ ³ ò³º¿
ñàìî¿ äåðæàâè çà ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêå éîãî âæå áóëî îñòàòî÷íî âè-
ïðàâäàíî àáî çàñóäæåíî â³äïîâ³äíî äî çàêîíó òà êðèì³íàëüíî-ïðîöåñó-
àëüíîãî ïðàâà ö³º¿ äåðæàâè».

Ïîä³áíî äî öèõ ïîëîæåíü òðàêòóþòüñÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 61 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå
éîãî â³äòâîðþº, óêðà¿íñüêèì äîñë³äíèêîì À. Ðèøåëþêîì28. ²íø³ äîñë³ä-
íèêè öå ïèòàííÿ íå çà÷³ïàþòü.

Òóò äîðå÷íî íàãàäàòè êîíñòèòóö³éíå ïîëîæåííÿ: «×èíí³ ì³æíàðîäí³ äî-
ãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè,
º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 9). Âîíè «çàñòîñîâóþòüñÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ íîðì íàö³î-
íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 19 Çàêîíó «Ïðî ì³æíà-
ðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» â³ä 29 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó)29.

²ñòîòíî ð³çíÿòüñÿ çà ñâî¿ì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèì çì³ñòîì ³íñòèòóòè çâ³ëü-
íåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ðîçä³ë IX) òà çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêà-
ðàííÿ (ðîçä³ë XII ÊÊ Óêðà¿íè). Êîíñòèòóö³éíèì º, âëàñíå, ëèøå ³íñòèòóò
çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ, à íå â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ïîä³áí³ îêðåì³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè (ãëàâè 11 òà 12) º â ÊÊ Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿. Ó ÊÊ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü º ãëàâà 12 «Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîêàðàííÿ».

Íà â³äì³íó â³ä òàêîãî ï³äõîäó, â ÊÊ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà éäåòüñÿ íå ïðî
çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à, çîêðåìà, ïðî óìîâíå ïðè-
ïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ.

Ïåí³òåíö³àðíèé êîäåêñ Åñòîí³¿ íå ì³ñòèòü ïîëîæåíü ïðî çâ³ëüíåííÿ
â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëå â íüîìó º ãëàâà 5 — «Çâ³ëüíåííÿ â³ä
ïîêàðàííÿ».

Íå ì³ñòèòü ïîëîæåíü ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³
ÊÊ ÔÐÍ. Íàòîì³ñòü ó ðîçä³ë³ ²²² «Ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ» º, çîêðåìà, ãëàâà 4
«Ïðèçóïèíåííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì», ãëàâà 5 «Çàñòåðåæåííÿ ç îáó-
ìîâëåííÿì ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ. Â³äìîâà â³ä ïîêàðàííÿ».

Ó ãëàâ³ 5 ì³ñòèòüñÿ, çîêðåìà, § 59 «Ïåðåäóìîâè çàñòåðåæåííÿ ç îáó-
ìîâëåííÿì ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ». ßê çàçíà÷àº Ñ. Êåë³íà,
òóò çàñòîñóâàííþ â³äñòðî÷êè ïåðåäóº âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ³ âè-
íåñåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó30.

ÊÊ Ôðàíö³¿ òàêîæ íå çíàº ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâîãî ³íñòèòóòó çâ³ëüíåííÿ
â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëå â íüîìó âæèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ «êðè-
ì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ» (â ïóíêòàõ 2 òà 4 ñòàòò³ 112-2, ñòàòò³ 113-8), ôîð-
ìóëþºòüñÿ ïîëîæåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ ïðè â÷èíåíí³ êîíêðåò-
íèõ çëî÷èí³â (íàïðèêëàä, ñòàòòÿ 450-2).

Ñåðåä ñïîñîá³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïîêàðàíü Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Ôðàíö³¿
äåòàëüíî ðåãëàìåíòóº ³íñòèòóòè â³äñòðî÷êè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (ï³äâ³ää³-
ëè 3, 4 òà 5) òà çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ ³ â³äñòðî÷êè ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàí-
íÿ (ï³äâ³ää³ë 6).

Ó ÊÊ Øâåéöàð³¿ 1937 ðîêó31 â³äñóòí³é ³íñòèòóò çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëå º ñòàòòÿ 66 bis «Â³äìîâà â³ä ïîäàëüøîãî êðèì³íàëü-
íîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ», à òàêîæ ñòàòò³ 70—72,
ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü äàâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Íå çíàº ³í-
ñòèòóòó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ÊÊ Àâñòð³¿ 1974 ðî-
êó32. Â òîé æå ÷àñ â³í ì³ñòèòü ðîçä³ë V «Óìîâíå çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ ³
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óìîâíî-äîñòðîêîâå çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ, âêàç³âêè ³ äîïî-
ìîãà óìîâíî çâ³ëüíåíèì» (§ 43—56). Ó ðîçä³ë³ VI «Äàâí³ñòü» º § 57 «Äàâí³ñòü
êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ».

Îòæå, òðåáà ðîçð³çíÿòè êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ïîêàðàííÿ ÿê
³íñòèòóòè ìàòåð³àëüíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàí-
íÿ (âêëþ÷àþ÷è ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³) òà çâ³ëüíåí-
íÿ â³ä òàêîãî.

À â³äòàê, òðåáà ðîçð³çíÿòè çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â
ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâîìó ñåíñ³, ùî çà ñâî¿ì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèì çì³ñòîì,
ïî ñóò³, ìàº áóòè çâ³ëüíåííÿì â³ä ïîêàðàííÿ, òà â ïðîöåñóàëüíîìó ñåíñ³, ùî
îçíà÷àº çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ.

Ðîñ³éñüêèé ïðîöåñóàë³ñò Ë. Ãîëîâêî çàçíà÷àº: «...ôàêòè÷íî âñå, ùî â ìà-
òåð³àëüíî-ïðàâîâ³é íàóö³ ìîæíà ïîçíà÷èòè ÿê ð³çíèöþ ì³æ êðèì³íàëüíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ³ ïîêàðàííÿì (öÿ ð³çíèöÿ ³ º «ïðîöåñóàëüíèé àñïåêò» êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³), â íàóö³ ïðîöåñóàëüí³é âêëþ÷àºòüñÿ ÿê îêðåì³
åëåìåíòè â ïîíÿòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ»33.

3. Ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâ³ òà ïðîöåñóàëüí³ àñïåêòè ³íñòè-
òóòó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â çàêîíàõ Óêðà¿íè íà òë³ ïîëîæåíü çàêî-
í³â äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿í ªâðîïè, ñïðîáóºìî ñï³âñòàâèòè â³ò÷èçíÿíèé ³íñòè-
òóò çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç êîíñòèòóö³éíèì ïðèí-
öèïîì ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³.

Äëÿ öüîãî çâåðíåìîñü äî âèñëîâëåíèõ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ïîãëÿä³â óê-
ðà¿íñüêèõ â÷åíèõ íà öþ ïðîáëåìó.

Òàê, Ñ. Øàï÷åíêî àðãóìåíòîâàíî äîâîäèòü: «Ç³ñòàâëåííÿ ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ îñíîâíîãî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî-
ãî çì³ñòó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ñòàòò³ 44—49 ÊÊ)
äîçâîëÿº ïîáà÷èòè ³ñòîòí³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ íèìè: çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ áåç âèçíàííÿ ¿¿ âèííîþ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó â îáâèíóâàëüíîìó âèðîêó ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ïðåçóìïö³ÿ íåâèíó-
âàòîñò³ («îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó... äîêè ¿¿ âèíó
íå áóäå... âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó») ïðè òàêîìó çâ³ëüíåíí³
çàëèøàºòüñÿ íå ñïðîñòîâàíîþ. Â³äïîâ³äíî òàêà îñîáà ìàº ïðàâî íå çâ³ëüíÿ-
òèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³... à íå ï³äëÿãàòè êðèì³íàëüí³é â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³...

Âèñíîâîê: ñòàòò³ 44—49 ÊÊ (à ïî ñóò³ — ³íñòèòóò çâ³ëüíåííÿ â³ä êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ö³ëîìó) ñóïåðå÷èòü ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 62
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³, â³äïîâ³äíî, ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà34.

²íøèé ïîãëÿä íà öþ ïðîáëåìó ìàº Þ. Áàóë³í. Íà éîãî äóìêó, «Êîíñòèòó-
ö³ÿ âèð³øóº ëèøå îäíå, õî÷à é äóæå ïðèíöèïîâå, ïèòàííÿ, à ñàìå: ëèøå îá-
âèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó îñîáà ìîæå áóòè âèçíàíà âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó», ùî «íå âèêëþ÷àº òîãî, ùî âèçíàíîþ òàêîþ, ùî â÷èíèëà çëî÷èí, ³
çâ³ëüíåíîþ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáà ìîæå áóòè ñóäîì, àëå â
³íøîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïîðÿäêó. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, îôîðìëþºòüñÿ âèíåñåííÿì ñóäîì óõâàëè
àáî ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè»35.

Ç òàêèì âèñíîâêîì, ÿêèé âèïðàâäîâóº ³ñíóþ÷ó íà ñüîãîäí³ ïðîöåñóàëüíó
ôîðìó âò³ëåííÿ â ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 6—13) ³íñòèòóòó çâ³ëüíåííÿ â³ä
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïîãîäèòèñü íå ìîæíà. Ïèòàííÿ íàÿâíîñò³
ï³äñòàâ äëÿ íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæëèâå ò³ëüêè ïðè
âñòàíîâëåíí³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó çëî÷èíó, â òîìó ÷èñë³ é òàêîãî éîãî âàæ-
ëèâîãî êîìïîíåíòà, ÿê âèíà îñîáè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ùî â³äïîâ³äíî äî
êîíñòèòóö³éíîãî ïðèïèñó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 2 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)
ìîæëèâå ëèøå îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. Çàêðèòòÿ æ êðèì³íàëüíî¿
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ñïðàâè óõâàëîþ àáî ïîñòàíîâîþ ñóäó áåç ïîñòàíîâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî
âèðîêó, ÿêèì ò³ëüêè ³ ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà âèíà îñîáè ó â÷èíåíí³ çëî-
÷èíó, âî÷åâèäü íå óçãîäæóºòüñÿ ç êîíñòèòóö³éíèì ïðèíöèïîì ïðåçóìïö³¿
íåâèíóâàòîñò³.

ßê ñëóøíî çàçíà÷àº Ë. Ãîëîâêî, «í³ ñóä, í³ õòîñü ³íøèé íå ìàº ïðàâà çâ³ëü-
íÿòè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äî òèõ ï³ð, äîêè íå áóäóòü â÷èíåí³ âñ³
ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç êðèì³íàëüíèì ïåðåñë³äóâàííÿì ³ çàõèñòîì â³ä íüîãî, ùî ³ ñòà-
íîâèòü çì³ñò êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó. Äî â÷èíåííÿ öèõ ä³é ìîæëèâå çâ³ëü-
íåííÿ ëèøå â³ä ¿õ â÷èíåííÿ, òîáòî â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, à ï³-
ñëÿ ¿õ â÷èíåííÿ ó âèïàäêó îãîëîøåííÿ îñîáè âèííîþ ñìèñë ìàº ëèøå çâ³ëü-
íåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ»Ç6.

²ç ïîïåðåäíüîãî âèêëàäó ìè ìîãëè ïåðåñâ³ä÷èòèñü, ùî êðèì³íàëüí³ êî-
äåêñè áàãàòüîõ äåðæàâ íå çíàþòü çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ÿê îñîáëèâîãî ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâîãî ³íñòèòóòó. Â òîé æå ÷àñ ó òà-
êèõ êîäåêñàõ ñôîðìóëüîâàí³ ïîëîæåííÿ ïðî óìîâíå ÷è áåçóìîâíå çâ³ëü-
íåííÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, à òàêîæ â³ä ïîêàðàííÿ.

Ó ñâ³òë³ âèêëàäåíîãî ïðèâàáëþº ïîçèö³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç òðàêòîâêîþ ³íñòè-
òóòó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå â ìàòåð³àëüíî-ïðàâî-
âîìó, à â ïðîöåñóàëüíîìó ñìèñë³ (÷åðåç «ïðîöåñóàëüíó ïðèçìó»), ùî ¿¿ çàé-
ìàº Ë. Ãîëîâêî, ÿêèé ïèøå ùîäî çàêîí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿: «Íåîáõ³äíà
îäíî÷àñíà ñèíõðîííà þðèäèêî-òåõí³÷íà ìîäèô³êàö³ÿ ÿê êðèì³íàëüíî-ïðà-
âîâî¿ êîíñòðóêö³¿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òàê ³ êðè-
ì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ïåðå-
ñë³äóâàííÿ) çà íåðåàá³ë³òóþ÷èìè ï³äñòàâàìè», õî÷à ³ íå çàêëèêàº äî
íåãàéíîãî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ çì³í37.

4. ²ñíóþ÷à ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ êîíñòèòóö³éíèì ïðèíöèïîì ïðåçóìïö³¿
íåâèíóâàòîñò³ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè) òà ³íñòèòóòîì
çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ÿê â³í çàêð³ïëåíèé ó ÊÊ Óêðà¿-
íè — ïåðåäóñ³ì ó ðîçä³ë³ IX òà â ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà â ñòàòòÿõ 6—13), ìî-
æå áóòè ðîçâ’ÿçàíà øëÿõîì â³äìîâè â³ä ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâîãî ³íñòèòóòó
çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà òðàíñôîðìàö³¿ ïðîöåñóàëü-
íîãî ³íñòèòóòó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ³íñòèòóò çâ³ëü-
íåííÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Îñòàíí³é íå ïîòðåáóº ïîñòàíîâ-
ëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ÿêèì îñîáà âèçíàâàëàñÿ á âèííîþ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó.

Êð³ì ïîñë³äîâíîãî âïðîâàäæåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ³íñòè-
òóòó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ìîæëèâèé é ³íøèé âà-
ð³àíò, êîëè îñîáà âèçíàºòüñÿ âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó â îáâèíóâàëü-
íîìó âèðîêó ç â³äñòðî÷êîþ ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ, ÿê öå ìàº ì³ñöå çà ÊÊ
ÔÐÍ, ÊÊ Ôðàíö³¿.

Öå çàãàëüíà ñõåìà ìîæëèâîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïîâíî¿ óçãîäæå-
íîñò³ ³íñòèòóòó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç êîíñòèòóö³éíèì ïðèíöè-
ïîì ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³. Ó ðàç³ ¿¿ ñõâàëåííÿ ìàº áóòè âèð³øåíà íèçêà
êîíêðåòíèõ ïèòàíü ùîäî çì³í ó ÊÏÊ, ÊÊ, Çàêîí³ «Ïðî çàñòîñóâàííÿ àìí³ñò³¿
â Óêðà¿í³» â³ä 1 æîâòíÿ 1996 ðîêó òîùî.

1) Ïðàâà ëþäèíè. Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè, äåêëàðàö³¿, äîêóìåíòè / Óïîðÿä.
Þ.Ê. Êà÷óðåíêî. — Ê.: Þð³íôîðì, 1992. — Ñ. 20.

2) Äèâ.: Çàêîíè Óêðà¿íè. Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè. — Òîì 14. — Ê.: ²íñòèòóò
çàêîíîäàâñòâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1998. — Ñ. 717.

3) Ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ð³øåííÿ. Êîìåíòàð³. — 1999. —
¹ 1. — Ñ. 29.

4) Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. — Ê.: ²íñòèòóò çàêîíîäàâñòâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
1996. — Ñ. 67.
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5) Êîíñòèòóö³¿ íîâèõ äåðæàâ ªâðîïè òà Àç³¿ / Óïîðÿä. Ñ. Ãîëîâàòèé. — Ê.: Óêð.
Ïðàâí. Ôóíäàö³ÿ. Âèä-âî «Ïðàâî», 1996. — Ñ. 416.

6) Òàì ñàìî. — Ñ. 93.
7) Òàì ñàìî. — Ñ. 6.
8) Êîíñòèòóöèîííîå (ãîñóäàðñòâåííîå) ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí : Ó÷åáíèê. —

Â 4-õ òîìàõ. — Ò. Ç. — Ì.: Èçä-âî ÁÅÊ, 1997. — Ñ. 691.
9) Ôðàíöóçñêàÿ Ðåñïóáëèêà. Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíîäàòåëüíûå àêòû. — Ì.: Ïðî-

ãðåññ, 1989. — Ñ. 28.
10) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. — Ìèíñê.: Íàöèîíàëüíûé öåíòð ïðà-

âîâîé èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2001. — Ñ. 8.
11) Êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâ Åâðîïû. — Â 3 ò. — Ò. 1. — Ì.: Èçä-âî ÍÎÐÌÀ,

2001. — Ñ. 580.
12) Ðàá³íîâè÷ Ï.Ì. Âåðõîâåíñòâî ïðàâà / Þðèäè÷íà åíöèêëîïåä³ÿ. — Ò. 1.

À—Ã. — Ê.: Óêð. åíöèêëîïåä³ÿ, 1998. — Ñ. 342.
13) Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè: Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé êîìåíòàð. — Õàðê³â—Êè¿â: Ïðàâî,

Âèäàâíè÷èé Ä³ì «²í Þðå», 2003. — Ñ. 43, 45—46.
14) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. — Ì.: Þðêíèãà, 2004. — Ñ. 15.
15) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ãðóçèè. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ»,

2002. — Ñ. 109.
16) Äèâ.: Ïðàâîâûå àêòû Ýñòîíèè. — 2001. — ¹ 40. — Ñò. 364.

17) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ïîëüøè. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ»,
2001. — 234 ñ.

18) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèè. — ÑÏá.: Èçä-âî
«Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ», 2003. — 524 ñ.

19) Ïðî ðîçìà¿ò³ñòü ï³äõîä³â äèâ.: Øàï÷åíêî Ñ.Ä. Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà
¿¿ ï³äñòàâè / Êðèì³íàëüíå ïðàâî Óêðà¿íè. Çàãàëüíà ÷àñòèíà : Ï³äðó÷íèê / Çà ðåä.
Ï.Ñ. Ìàòèøåâñüêîãî, Ï.Ï.Àíäðóøêà, Ñ.Ä. Øàï÷åíêà. — Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 1997. —
Ñ. 74—75; Áàóë³í Þ.Â. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³: Ìîíîãðà-
ô³ÿ. — Ê.: Àò³êà, 2004. — Ñ. ²7—22.

20) Êðèì³íàëüíå ïðàâî Óêðà¿íè. Çàãàëüíà ÷àñòèíà : Ï³äðó÷íèê / Çà ðåä. Ï.Ñ. Ìàòè-
øåâñüêîãî, Ï.Ï. Àíäðóøêà, Ñ.Ä. Øàï÷åíêà. — Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 1997. — Ñ. 77.

21) Êðèì³íàëüíå ïðàâî Óêðà¿íè. Çàãàëüíà ÷àñòèíà : Ï³äðó÷íèê / Çà ðåä. Ì.². Áàæàíîâà,
Â.Â. Ñòàøèñà, Â.ß. Òàö³ÿ. — Êè¿â—Õàðê³â: Þð³íêîì ²íòåð — Ïðàâî, 2002. — Ñ. 27.

22) Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 1999. — ¹ 5. — Ñ. 13.
23) Äèâ.: Óêðà¿íà â ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ. Êíèãà ïåðøà. Áîðîòüáà ³ç

çëî÷èíí³ñòþ òà âçàºìíà ïðàâîâà äîïîìîãà. — Ê.: Þð³íêîì, 1996. — Ñ. 1095—1115.
24) Óãîëîâíûé êîäåêñ Àçåðáàéäæàíñêîé ðåñïóáëèêè. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðè-

äè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ», 2001. — Ñ. 36.
25) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ëèòîâñêîé Ðåñïóáëèêè. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðèäè÷åñêèé

öåíòð Ïðåññ», 2003. — Ñ. 18.
26) Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðèäè÷åñêèé öåíòð

Ïðåññ», 2003. — 408 ñ.
27) Êîíñòèòóö³¿ íîâèõ äåðæàâ ªâðîïè òà Àç³¿ / Óïîðÿä. Ñ. Ãîëîâàòèé. — Ê.: Óêð.

Ïðàâí. Ôóíäàö³ÿ. Âèä-âî «Ïðàâî», 1996. — Ñ. 55.
28) Äèâ.: Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé êîìåíòàð Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. —

3-òº âèä., ïåðåðîáë. òà äîïîâí. / Çà ðåä. Ì.². Ìåëüíèêà, Ì.². Õàâðîíþêà. — Ê.: Àò³êà,
2003. — Ñ. 15.

29) Ãîëîñ Óêðà¿íè. — 2004. — 3 ñåðïíÿ.
30) Äèâ.: Óãîëîâíûé çàêîí. Îïûò òåîðåòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. — Ì.: Íàóêà,

1987. — Ñ.190.
31) Óãîëîâíûé êîäåêñ Øâåéöàðèè. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ»,

2002. — 350 ñ.
32) Óãîëîâíûé êîäåêñ Àâñòðèè. — Ì: ÈÊÄ «Çåðöàëî», 2001. — 144 ñ.
33) Ãîëîâêî Ë.Â. Îñâîáîæäåíèå îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è îñâîáîæäåíèå îò

óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ: ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé // Ãîñ. è ïðàâî. — 2000. —
¹ 6. — Ñ. 49.

34) Øàï÷åíêî Ñ.Ä. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ³ Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè
2001 ðîêó: äåÿê³ òåîðåòè÷í³, çàêîíîäàâ÷³ òà ïðàâîçàñòîñîâ÷³ ïðîáëåìè // Çàêîíî-
äàâñòâî Óêðà¿íè: Íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ êîìåíòàð³. — 2002. — ¹ 5. — Ñ. 87—88.

35) Áàóë³í Þ.Â. Ibid. — Ñ. 55.
36) Ãîëîâêî Ë.Â. ²bid. — Ñ. 50.
37) Ãîëîâêî. Ë.Â. Àëüòåðíàòèâû óãîëîâíîìó ïðåñëåäîâàíèþ â ñîâðåìåííîì ïðà-

âå. — ÑÏá.: Èçä-âî «Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåñc», 2002. — Ñ. 343—345.
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ÑÒÀÒÒß 103, ÀÁÇÀÖÈ 2 ÒÀ 3
ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÓ
Â ÑÓÄÎÂ²É ÏÐÀÊÒÈÖ²

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ

Ê. Ãðàññõîô,
ñóääÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè

ó â³äñòàâö³

Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ïðîòè çëî÷èíöÿ äîñèòü æîðñòêî âòðó÷àþòü-
ñÿ â éîãî ïðàâà ³ ñâîáîäè. Âîíè òàêîæ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä âàæëèâèõ âòðó-
÷àíü â îñíîâí³ ïðàâà: ïðîãîëîøóþòü ïðîòè çëî÷èíöÿ âèðîê, îñê³ëüêè ó
çâ’ÿçêó ç ïðîòèïðàâíîþ, âèííîþ ä³ºþ â³í â÷èíÿâ íåïðàâèëüíî ç ñîö³àëüíî-
åòè÷íî¿ òî÷êè çîðó, ³ ïðèçíà÷àþòü ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîêàðàííÿ. Ïîêàðàííÿ â
ïåðøó ÷åðãó ìàº ñëóãóâàòè êîìïåíñàö³¿ âèíè ³ êàðàòè çà ñêîºíå ïðàâîïîðó-
øåííÿ. Öå ñïðàâëÿííÿ ïîêàðàííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèííîþ ïðîòèïðàâíîþ ïîâå-
ä³íêîþ îçíà÷àº ïîêàðàííÿ ³ îáòÿæóº îñîáó, ïðîòè ÿêî¿ âèíåñåíî âèðîê, ó
äóæå ñïåöèô³÷íîìó âèãëÿä³. Âèíèêàº ï³äñòàâà òâåðäèòè, ùî Êîíñòèòóö³ÿ
ñòàòòåþ 103, àáçàöàìè 2, 3 ÎÇ äîñèòü æîðñòêî äëÿ ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî
ïðàâà ïîñèëèëà çàãàëüíîä³þ÷³ ãàðàíò³¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè1.

Çâåðíåìîñÿ äî ñòàòò³ 103, àáçàöó 2 ÎÇ. Â³äïîâ³äíî äî íüîãî Ôåäåðàëüíèé
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïîñò³éíî ó ñâî¿é ñóäîâ³é ïðàêòèö³ òëóìà÷èòü ÷îòèðè
ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ãàðàíò³¿:

— ïðèíöèï çàêîííîñò³,
— âèìîãó âèçíà÷åíîñò³,
— çàáîðîíó àíàëîã³¿,
— çàáîðîíó çâîðîòíî¿ ä³¿.
Îñíîâîþ öèõ ãàðàíò³é º ïðèíöèï äåìîêðàò³¿ ³ çì³ñò ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³

îñíîâíèõ ïðàâ. Òÿæêå çâèíóâà÷åííÿ ó ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ òà ïîêàðàí-
íÿ çà öå äåðæàâîþ âèííà îñîáà ïîâèííà ïðèéìàòè ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó,
ÿêùî çàêîíîäàâåöü, òîáòî áåçïîñåðåäíüî äåìîêðàòè÷íî ëåã³òèìíèé ïàðëà-
ìåíò, âèçíà÷èâ ïåðåäóìîâè ïðîòèïðàâíîñò³ òà ïîêàðàííÿ. Ã³äí³ñòü ëþäèíè
äîïóñêàº ïîêëàäåííÿ íà íå¿ ïîêàðàííÿ çà âèçíà÷åíå äåðæàâîþ ïðàâîïîðó-
øåííÿ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíà ç ñàìîãî ïî÷àòêó ìîæå çíàòè, ÿêà
ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïåðåñë³äóâàòèìóòüñÿ ÿê êðèì³íàëüíà ä³ÿ, ³ òàêèì ÷è-
íîì âîíà íà âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæå âèçíà÷àòè ñâîþ ïîâåä³íêó2. Ö³
ì³ðêóâàííÿ âèçíà÷àþòü äëÿ ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà æîðñòêå çàñòåðå-
æåííÿ çàêîíîì, ÿêå ìàº ñâî¿ì íàñë³äêîì íàâåäåí³ âèùå ÷îòèðè ãàðàíò³¿ ³ çà-
áîðîíÿº âèêîíàâ÷³é âëàä³, à òàêîæ, îñîáëèâî, êðèì³íàëüíèì ñóäàì âèçíà-
÷àòè ïåðåäóìîâè ïîêàðàííÿ3. Ò³ëüêè çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí àáñòðàêòíî
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïåðåäóìîâè ïîêàðàííÿ. Ö³ ïåðåäóìîâè â³í ìàº âñòà-
íîâëþâàòè íàñò³ëüêè ÷³òêî, ùîá âèçíà÷èòè øèðîòó òà ãàëóçü çàñòîñóâàííÿ
â³äïîâ³äíèõ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó àáî, çðåøòîþ, ÷åðåç òëóìà÷åííÿ ¿õ ìîæíà
áóëî á äîñë³äèòè4. Îòæå, êîæíà îñîáà ìàº ìîæëèâ³ñòü íà îñíîâ³ çàêîíîäàâ-
÷îãî ðåãóëþâàííÿ ïåðåäáà÷èòè, ÿêà ïîâåä³íêà º çàáîðîíåíîþ5. Òîìó, ïåðø
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çà âñå, äëÿ êîæíîãî ìàº áóòè çðîçóì³ëèì òåêñò çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíîãî
ñêëàäó çëî÷èíó. Â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè, ç òî÷êè çîðó ãðî-
ìàäÿíèíà, îö³íþâàíèé íèì çì³ñò âèçíà÷àº ãðàíè÷íó ìåæó äîïóñòèìîãî
ñóää³âñüêîãî òëóìà÷åííÿ.

Öüîìó íå ñóïåðå÷èòü òå, ùî çà çàêîíîäàâöåì çàêð³ïëþºòüñÿ1 ìîæëèâ³ñòü
îïèñó ïåðåäóìîâ ïîêàðàííÿ òàêîæ ³ çà äîïîìîãîþ çàãàëüíèõ ïîíÿòü. ßêùî
â³í áóäå çìóøåíèé âèçíà÷àòè îçíàêè äî äð³áíèöü, òî öå íåáåçïå÷íî, îñê³ëü-
êè çàêîíè áóäóòü äóæå çàñêîðóçëèìè ³ á³ëüøå íå â³äïîâ³äàòèìóòü áàãàòîìà-
í³òíîñò³ æèòòÿ. Ó çâ’ÿçêó ç âèìóøåíîþ çàãàëüí³ñòþ òà àáñòðàêòí³ñòþ êðèì³-
íàëüíèõ íîðì º íåçàïîá³æíèì òå, ùî ó ãðàíè÷íèõ âèïàäêàõ ìîæå áóòè ñóì-
í³âíèì, ÷è ïîâåä³íêà âæå àáî ùå ï³äïàäàº ï³ä ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì ôàê-
òè÷í³ îáñòàâèíè. Àëå ó òàêèõ ãðàíè÷íèõ âèïàäêàõ äëÿ ï³äêîðåíî¿ ïðàâó îñî-
áè ïîâèííî ùîíàéìåíøå áóòè ïîì³òíèì, ÷è âîíà çà ïåâíî¿ ïîâåä³íêè ï³ä-
äàº ñåáå ðèçèêó áóòè ïîêàðàíîþ.

Ùîäî âèìîã òà íàñë³äê³â æîðñòêîãî çàñòåðåæåííÿ çàêîíîì õî÷ó íàâåñòè
ïðèêëàä ³ç ñóäîâî¿ ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó2.

Îçíàêè çëî÷èíó çàáîðîíåíî¿ ïðîïàãàíäè íàñèëüñòâà3 êàðàþòü ³ òîãî, õòî
ïóáë³êóº çîáðàæåííÿ, ÿê³ ïîêàçóþòü æàõëèâ³ ñöåíè íàñèëüñòâà ùîäî ëþäè-
íè. Ó ñïðàâ³, ÿêó ìàâ âèð³øóâàòè í³ìåöüêèé êðèì³íàëüíèé ñóä, éøëîñÿ ïðî
ô³ëüì, ó ÿêîìó áóëè ïîêàçàí³ òàê çâàí³ çîìá³, òîáòî áëèçüê³ äî ëþäèíè ñòâî-
ð³ííÿ, ÿê³ â äîñèòü æàõëèâèé ñïîñ³á çàñòîñîâóâàëè îäèí ùîäî îäíîãî íàñèë-
ëÿ òà òîðòóðè. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïîêàç æàõëèâîãî íàñèëëÿ, ÿêùî âîíî çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ùîäî ëþäèíè, ï³äïàäàº ï³ä ïîêàðàííÿ, äî óâàãè íå áóëî âçÿòî
òå, ùî ï³ä öèì òðåáà ðîçóì³òè òàêîæ ³ çàñòîñóâàííÿ íàñèëëÿ ì³æ áëèçüêèìè
äî ëþäèíè ³ñòîòàìè. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä çàçíà÷èâ, ùî ôàê-
òè÷íó îçíàêó «ëþäèíà» òðåáà áåçïîìèëêîâî ðîçóì³òè ÿê á³îëîã³÷íå ïîíÿòòÿ
ëþäèíè. ßêùî çàêîíîäàâåöü õîò³â áè ïîêàðàòè ³ ïðåäñòàâëåíå ó ô³ëüì³ íà-
ñèëëÿ ì³æ áëèçüêèìè äî ëþäèíè ³ñòîòàìè, ùîá ïåðåøêîäèòè îáõîäó çàáîðî-
íè, òî â³í ìàâ áè âèçíà÷èòè öå â òåêñò³ íîðìè.

Íàâåäåíèé ìíîþ ïðèêëàä ì³ñòèòü ùå ö³êàâ³øèé âàð³àíò îáñòàâèí ñïðà-
âè, ÿêèé ÷³òêî ïîêàçóº, ùî ìåæó ì³æ äîçâîëåíèì ðîçóì³ííÿì ñëîâà ³ çàáîðî-
íåíèì àíàëîã³÷íèì çàñòîñóâàííÿì íå çàâæäè ëåãêî ïðîâåñòè. Ó íàâåäåíîìó
ô³ëüì³ áóëî ïîêàçàíî, ÿê ï’ÿòü ëþäåé â³äâ³äóþòü äà÷íèé áóäèíîê ó ë³ñ³ ³ ïå-
ðåòâîðþþòüñÿ ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ ÷àêëóíñüêî¿ ôîðìóëè â çîìá³, ÿê³ ïîò³ì
áîðþòüñÿ ì³æ ñîáîþ â æàõëèâèé ñïîñ³á. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
ââàæàº çà ìîæëèâå, ùî êðèì³íàëüíèé ñóääÿ â òàêîìó âèïàäêó ìîæå ðîçãëÿ-
äàòè çîìá³ òàêîæ ÿê ëþäåé â ðîçóì³íí³ îçíàê êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíó,
îñê³ëüêè ïðåäñòàâëåí³ ³ñòîòè ñïî÷àòêó áóëè ëþäüìè.

Çàñòåðåæåííÿ çàêîíó ³, îñîáëèâî, âèìîãà âèçíà÷åíîñò³ ìàþòü çíà÷åííÿ
íå ò³ëüêè äëÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì îáñòàâèí ñïðàâè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü
ìîæëèâ³ñòü ïîêàðàííÿ, à é äëÿ âèäó ïîêàðàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ, òà
ìåæ ïîêàðàííÿ. Íîâå ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â³ä
2002 ðîêó4 âèçíà÷àº éîãî ïîçèö³þ. Ó íüîìó éøëîñÿ ïðî ââåäåííÿ íîâîãî ïî-
êàðàííÿ — ìàéíîâîãî. Ñóä ïîñòàâèâ âèìîãó — àäðåñàò ìàº ïåðåäáà÷àòè ðîç-
ì³ð î÷³êóâàíîãî ïîêàðàííÿ. Â³í ïîâèíåí îö³íþâàòè ñâîþ ïîâåä³íêó, âëàñíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ùîäî òîãî, ÿê îö³íþâàòèìåòüñÿ ïðîâèíà çà ïðîòèïðàâ-
íó ä³þ, çîêðåìà, ¿¿ òÿæê³ñòü. Îö³íêó òà ðîçñë³äóâàííÿ ïîðóøåííÿ ïðîòè
ñêëàäó çëî÷èíó ïàðëàìåíòñüêèé çàêîíîäàâåöü ìàº äîñòàòíüî çâàæèòè ³ âè-
çíà÷èòè5.
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Îòæå, ³ñíóþòü ïåâí³ íàïðóæåí³ â³äíîñèíè ç êîíñòèòóö³éíèì ïðèíöèïîì
âèíè. Â³í âèìàãàº, ùîá ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó âèçíà÷åíå ïîêà-
ðàííÿ ïåðåáóâàëî ó ñïðàâåäëèâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç òÿæê³ñòþ ä³¿ òà ì³ðîþ
âèíè çëî÷èíöÿ1. Àëå ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî çëî÷èíè, ÿê ïðàâèëî, º ð³çíèìè çà
ð³âíåì âèíè ³ òÿæê³ñòþ ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ñóää³ çàâæäè ìàº áóòè ìîæëè-
â³ñòü ïðèñòîñîâóâàòè âèçíà÷åíå íèì ïîêàðàííÿ äî öèõ â³äì³ííîñòåé. Çà-
íàäòî æîðñòêîþ çàêîíîäàâ÷îþ çàãðîçîþ ïîêàðàííÿ ñóääÿ íå ìîæå áóòè
ïðèìóøåíèé âèçíà÷àòè ïîêàðàííÿ, ÿêå â³äïîâ³äíî äî éîãî ïåðåêîíàíü
íå â³äïîâ³äàº âèí³ çëî÷èíöÿ2. Òîìó çàêîíîäàâåöü ó ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî
ïðàâà ï³ä ÷àñ çàêîíîäàâ÷îãî âèçíà÷åííÿ çàãðîçè ïîêàðàííÿ ïîâèíåí çàáåç-
ïå÷èòè ïðèéíÿòíó ç êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó ð³âíîâàãó ì³æ îáî-
ìà êîíñòèòóö³éíèìè ïðèíöèïàìè âèìîãè. Äëÿ âèáîðó òà âèçíà÷åííÿ ðîç-
ì³ðó ïîêàðàííÿ â³í ïîâèíåí ïðåäñòàâèòè ò³ëüêè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé
ì³í³- ìóì çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíîãî âèçíà÷åííÿ. Öåé ì³í³ìóì Ôåäåðàëüíèé
Êîí- ñòèòóö³éíèé Ñóä îïèñóº ó âæå çãàäàíîìó ðàí³øå ð³øåíí³ òàêèì ÷èíîì:
ñóääÿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ òà â³äïîâ³äíî çâèíóâà÷óâàíèé ãðîìàäÿíèí
ìàþòü áóòè íàñò³ëüêè ÷³òêî çîð³ºíòîâàíèìè íà çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïëåíó çà-
ãðîçó ïîêàðàííÿ, ùî âèííîìó ñòàº çðîçóì³ëîþ îö³íêà çàêîíîäàâöåì çàçíà-
÷å- íîãî çëî÷èíó.

Ö³ âèìîãè ñóäó, ÿê³ âèìóøåíî ìàþòü äîñèòü àáñòðàêòíó ôîðìó, âèêëèêà-
þòü ïðè ¿õ çàñòîñóâàíí³ òðóäíîù³. Ïðî öå âæå ñâ³ä÷èòü ð³øåííÿ Ôåäåðàëü-
íîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ùîäî ìàéíîâîãî ïîêàðàííÿ. Ï’ÿòü ñóää³â ñåíà-
òó — à îòæå, á³ëüø³ñòü — îá´ðóíòîâàíî çàñâ³ä÷óþòü, ùî êîíñòèòóö³éíî-
ïðàâîâèé ì³í³ìóì ùîäî çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíîãî íà ìàéáóòíº â³äñóòí³é ó
íîâîìó ïîêàðàíí³. Òðè ³íø³ ñóää³ â ¿õ îêðåìèõ äóìêàõ òàêîæ äîñèòü îáãðóí-
òîâàíî çàçíà÷àþòü, ùî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâå çàãàëüíå ðåãóëþâàííÿ íàäàº
äîñòàòíüî ï³äñòàâ äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè, â ÿêèõ âèïàäêàõ ñóääÿ ïîâèíåí
âèíîñèòè ìàéíîâå ïîêàðàííÿ ³ â ÿêîìó ðîçì³ð³.

Íàâåäåìî àíàë³ç ãàðàíòîâàíî¿ â ñòàòò³ 103, àáçàö³ 2 ÎÇ çàáîðîíè çâîðîò-
íî¿ ä³¿. Âîíà çàõèùàº çëî÷èíöÿ â³ä òîãî, ùî äåðæàâà çà ñêîºíå ó ìèíóëîìó
ïî-íîâîìó ïîãðîæóº ïîêàðàííÿì àáî ïîñèëþº âæå ³ñíóþ÷ó çàãðîçó ïîêà-
ðàííÿ3, àáî ïî-³íøîìó îö³íþº íåïðàâîì³ðíó ä³þ. Ãðîìàäÿíèí, ÿêèé ñâîþ
ïîâåä³íêó îð³ºíòóº â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ çàêîí³â, íå ìîæå áóòè ïîñòàâëå-
íèé çà ìåæàìè ïðàâà4. Îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ çàáîðîíè çâîðîòíî¿ ä³¿ º òå, ùî âî-
íà ä³º â àáñîëþòí³é ôîðì³ ³ òîìó ïîâèííà çàñòîñîâóâàòèñü æîðñòêî ³ ôîðìà-
ë³çîâàíî5. Âèòëóìà÷åíà ç ïðèíöèïó ïðàâîâî¿ äåðæàâè çàáîðîíà çâîðîòíî¿
ä³¿ ìàº ò³ëüêè ïðèíöèïîâó ÷èíí³ñòü ³ ìîæå áóòè îáìåæåíà ò³ëüêè ç óðàõó-
âàííÿì ³íøèõ êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé.

Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà çàáîðîíà çâîðîòíî¿ ä³¿ â³ä³ãðàâàëà â Í³ìå÷÷èí³
ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ âåëèêó ðîëü. Çà ÷àñ³â ÍÄÐ, ñêîºí³ íà ¿¿ òåðèòîð³¿, àëå ùå
íå ðîçãëÿíóò³, êðèì³íàëüí³ çëî÷èíè ïåðåñë³äóâàëèñü ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ ç Ôå-
äåðàòèâíîþ Ðåñïóáë³êîþ. Àëå äëÿ ¿õ îö³íêè ïîâèííî áóëî ä³ÿòè êðèì³íàëüíå
ïðàâî êîëèøíüî¿ ÍÄÐ6. Ò³ëüêè ÿêùî íà ÷àñ âèíåñåííÿ âèðîêó ÷èííå ïðàâî
Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè á³ëüø ì’ÿêå, âîíî ïîâèííî çàñòîñîâóâàòèñü.

Â îñîáëèâ³é ñèòóàö³¿ òàêà æîðñòêà ä³ÿ çàáîðîíè çâîðîòíî¿ ä³¿ ïðèçâîäèëà
äî êîíôë³êòó ç íåçàïîá³æíèìè, åëåìåíòàðíèìè âèìîãàìè ñïðàâåäëèâîñò³.
Öå áóëè âèïàäêè, êîëè á³æåíö³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñòð³ëêîâó çáðîþ, íå ìîãëè

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 2/2005

61

1 Óñòàëåíà ñóäîâà ïðàêòèêà ÔÊÑ, äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 20, 323 <331>; 45, 187
<260>; 54, 100 <108>.

2 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 54, 100 <109>.
3 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 25, 269 <288>; 46, 188 <193>; 81, 132 <135>; 90 <151>.
4 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 109, 133 <172>.
5 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 30, 367 <385>; 95, 96, <131>.
6 Ñòàòòÿ 315 Çàêîíó ïðî ââåäåííÿ â ä³þ ÊÊ ó ïîºäíàíí³ ç § 2 ÊÊ.



ïîäîëàòè ñò³íó àáî ïîêèíóòè ÍÄÐ ÷åðåç ³íø³ ïðèêîðäîíí³ ïåðåøêîäè. ßêùî
ñòîñîâíî öèõ çëî÷èí³â áóëî á ÷èííèì ò³ëüêè ïðàâî ÍÄÐ, òî òðåáà áóëî á âðà-
õîâóâàòè, ùî ÍÄÐ âèïðàâäàëà ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó íàêàçàíå íåþ «çíè-
ùåííÿ» á³æåíö³â. Àëå ñóäè ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ÿê³ çàéìàëèñü ïðîâà-
äæåííÿìè (àæ äî Ôåäåðàëüíîãî âåðõîâíîãî ñóäó), âèíîñèëè âèðîêè ³ íå âè-
çíàâàëè ä³þ÷³ â ÍÄÐ íà ÷àñ çëî÷èíó ï³äñòàâè äëÿ òàêîãî âèïðàâäàííÿ.

Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä1, à ï³çí³øå ³ ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ
ëþäèíè ï³äòâåðäèëè òàêó ïîçèö³þ. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ðîç-
ãëÿäàº ö³ ï³äñòàâè äëÿ âèïðàâäàííÿ ÿê òÿæêå ïîðóøåííÿ ïðàâà, ÿêå ïåðå-
áóâàº â íåïðèéíÿòí³é ñóïåðå÷íîñò³ ³ç ñïðàâåäëèâ³ñòþ ³ ïîðóøóº ³ñíóþ÷å ó
âñ³õ íàðîä³â ïðàâîâå ïåðåêîíàííÿ ùîäî ä³¿ ïðàâ ëþäèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ¿¿
ö³ííîñò³ ³ ã³äíîñò³. Ó òàêîìó âèïàäêó ñïðàâåäëèâ³ñòü ìàº ïåðåâàæàòè íàä
ôîðìàëüíîþ ïðàâîâîþ áåçïåêîþ æîðñòêî¿ çàáîðîíè çâîðîòíî¿ ä³¿. Çà äîïî-
ìîãîþ òàêîãî îá´ðóíòóâàííÿ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä êîíêðåòè-
çóº ôîðìóëó Ðàäáðóõà, ÿêó í³ìåöüêèé â÷åíèé ó ãàëóç³ ïðàâà ðîçðîáèâ ó
1946 ðîö³ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåìîãîþ íàä íàö³îíàë-ñîö³àë³çìîì.

Æîðñòêà ä³ÿ çâîðîòíî¿ çàáîðîíè îáìåæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿìè â êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ ñëóãóþòü ñïîêóòóâàííþ âèííî¿ ïðîòèïðàâíî¿
ïîâåä³íêè. ²ñíóþòü êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ ð³øåííÿ, ÿê³ ìàþòü ³íøó ôóíêö³þ.
Íàïðèêëàä, öå ñòîñóºòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ñòðîê³â äàâíîñò³ ñêîºííÿ çëî÷èíó.
Ñòðîê äàâíîñò³, ÿêèé ä³ÿâ íà ÷àñ ñêîºííÿ ï³äïàäàþ÷î¿ ï³ä ïîêàðàííÿ ä³¿,
ìîæå ïîò³ì áóòè ïîäîâæåíèé2. Çàáîðîíà çâîðîòíî¿ ä³¿ íå ä³º òàêîæ ³ â òîìó
âèïàäêó, ÿêùî ïðîòè çëî÷èíöÿ äëÿ éîãî âèïðàâëåííÿ ïðèéìàºòüñÿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ïðåâåíòèâí³ çàõîäè, ÿê³ íå ìàþòü í³ÿêîãî êàðàëüíîãî õàðàêòåðó.

Ãàðàíò³¿ ñòàòò³ 103 àáçàöó 3 ÎÇ çàáåçïå÷óþòü çëî÷èíöþ ïðàâîâó áåçïåêó.
ßêùî ùîäî íüîãî âèíåñåíî âèðîê àáî â³í áóäå âèïðàâäàíèé, òî ó öüîìó âè-
ïàäêó â³í á³ëüøå íå ìîæå çíîâó áóòè ï³ääàíèé êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí-
íþ. Ïîâåðíåííÿ äî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ò³ëüêè ó òîìó ðàç³, ÿêùî ï³çí³øå
âèíèêíóòü îáòÿæóþ÷³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå ìîãëè áóòè â³äîì³ ñóäó â ïåðøîìó
ïðîâàäæåíí³. Âèð³øàëüíèì äëÿ øèðîòè öüîãî ïðèíöèïó º ïðîöåñóàëüíå ïî-
íÿòòÿ «òà ñàìà ä³ÿ»; ò³ëüêè âîíà ïåðåøêîäæàº íîâîìó ïðîâàäæåííþ.
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1 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 95, 96.
2 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 25, 269 <287>.



ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â. Òèõèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³,

àêàäåì³ê ÀÏðÍ Óêðà¿íè,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Êðèì³íàëüíå ³ êîíñòèòóö³éíå ïðàâî º åëåìåíòàìè ñèñòåìè ïðàâà, ð³çíî-
âèäàìè ïóáë³÷íîãî ïðàâà, éîãî ãàëóçÿìè. Âîíè ïåðåáóâàþòü ó íåðîçðèâíî-
ìó âçàºìîçâ’ÿçêó îäíå ç îäíèì ³ íàéá³ëüøå, ïîðÿâíÿíî ç ³íøèìè ãàëóçÿìè
ïðàâà, âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ.

Êðèì³íàëüíå ïðàâî ÿê ãàëóçü ïðàâà — öå ñèñòåìà ïðàâîâèõ (þðèäè÷íèõ)
íîðì, ùî âèçíà÷àþòü, ÿê³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ (ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü)
âèçíàþòüñÿ äåðæàâîþ çëî÷èíàìè òà ÿê³ ïîêàðàííÿ ìîæóòü áóòè çàñòîñî-
âàí³ äî îñ³á, ùî ¿õ â÷èíèëè.

Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ÿê ãàëóçü ïðàâà — öå ñèñòåìà ïðàâîâèõ (þðèäè÷-
íèõ) íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü íàéá³ëüø âàæëèâ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ç îðãàí³çà-
ö³¿ ñóñï³ëüñòâà, çàêð³ïëþþòü îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó, ïðàâà ³ ñâîáîäè
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ôîðìè äåìîêðàò³¿, òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é äåðæàâè,
ñèñòåìó îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Êðèì³íàëüíå ïðàâî çà ñâîºþ ïðèðîäîþ âèêîíóº îõîðîííó (çàõèñíó) ôóíê-
ö³þ. Âîíî îõîðîíÿº íàéá³ëüø âàæëèâ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè â³ä íàéá³ëüø
íåáåçïå÷íèõ ïðàâîïîðóøåíü — çëî÷èí³â1. Êðèì³íàëüíèì ïðàâîì êàðàþòü-
ñÿ íàéá³ëüø íåáåçïå÷í³ ïîðóøåííÿ, íàñàìïåðåä, êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.
Âîíî çä³éñíþº íàñèëüíèöüêèé á³ê ïðàâà, º éîãî ìîëîòîì ³ ìå÷åì.

Êðèì³íàëüíå ïðàâî áàçóºòüñÿ íà ïîëîæåííÿõ êîíñòèòóö³éíîãî, ÿêå º ñòà-
íîâèì õðåáòîì óñ³º¿ ñèñòåìè ïðàâà, ïðàãàëóççþ ïðàâà. Þðèäè÷íîþ ïåðøî-
îñíîâîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. Òîìó áàãàòî ñòàòåé
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìàþòü ïðèïèñè, ÿê³ ïðÿìî íàëåæàòü äî çàêîí³â ïðî
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íèçêà íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðàâà áåçïîñå-
ðåäíüî çàêð³ïëåíà â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à ³íø³ âèïëèâàþòü ç íå¿.

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî âîíà ìàº íàéâèùó
þðèäè÷íó ñèëó, ùî çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâí³ àêòè ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè íà
¿¿ îñíîâ³ é ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ¿é (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 8), à òàêîæ, ùî ä³ÿí-
íÿ, ÿê³ º çëî÷èíàìè, òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íèõ âèçíà÷àþòüñÿ âèêëþ÷íî çà-
êîíàìè Óêðà¿íè (ïóíêò 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92), â Óêðà¿í³ ïðîâåäåíà
ðåôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
¿íè ïðèéíÿòèé íîâèé, ñó÷àñíèé, ïîâí³ñòþ êîäèô³êîâàíèé Êðèì³íàëüíèé
êîäåêñ Óêðà¿íè (íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 1 âåðåñíÿ 2001 ðîêó)2.

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè (äàë³ — ÊÊ) áóâ ï³äãîòîâëåíèé ðîáî÷îþ ãðó-
ïîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íà ÷îë³ ç â³äîìèìè â÷åíèìè — ðåêòîðîì Íà-
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1 Äîêëàäí³øå ïðî ïîíÿòòÿ çëî÷èíó äèâ.: Ïàíîâ Ì.²., Òèõèé Â.Ï. Ïîíÿòòÿ çëî÷èíó // Â³ñíèê
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2004. — ¹ 1.— Ñ. 88—95. Òèõèé Â.Ï. Êîìåíòàð äî ñòàòåé 11, 12
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè / Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè. Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé êîìåíòàð. —
2004.— ¹ 3. — C. 21—29). Òèõèé Â.Ï. Çàê³í÷åíèé òà íåçàê³í÷åíèé çëî÷èí. Êðèì³íàëüíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà íåçàê³í÷åíèé çëî÷èí // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2004. — ¹ 2.—
C. 104—109.

2 Äîêëàäí³øå ïðî öå äèâ.: Òàö³é Â.ß., Ñòàøèñ Â.Â. Íîâèé Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè //
Óðÿäîâèé êóð’ºð. — 16.06.2002 ð. — ¹ 106 (20—33).



ö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, Ïðåçèäåí-
òîì Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, ïðîôåñîðîì, àêàäåì³êîì Íàö³îíàëüíî¿
Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè Â. Òàö³ºì òà ïåðøèì ïðîðåêòîðîì Íàö³îíàëüíî¿ þðè-
äè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ïðîôåñîðîì, àêàäåì³êîì
ïðàâà, ôóíäàòîðîì øêîëè óêðà¿íñüêèõ êðèì³íàë³ñò³â Â. Ñòàøèñîì.

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ãðóíòóºòüñÿ íà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çà-
ãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèïàõ ³ íîðìàõ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà (÷àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 3 ÊÊ). Â³í ÷³òêî äîäåðæóº êîíñòèòóö³éí³ âèìîãè ùîäî äåìîêðàòè÷íî¿,
ñîö³àëüíî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâè (ñòàòòÿ 1), âèçíàííÿ ëþäèíè, ¿¿ æèòòÿ ³ çäî-
ðîâ’ÿ, ÷åñò³ ³ ã³äíîñò³, íåäîòîðêàííîñò³ ³ áåçïåêè1 íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ
ö³íí³ñòþ (ñòàòòÿ 3), êîíñòèòóö³éíèé ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà (÷àñòèíà
ïåðøà ñòàòò³ 8) ç óñ³ìà âèïëèâàþ÷èìè ç öüîãî ïîëîæåííÿìè, ïðèòàìàííè-
ìè êðèì³íàëüíîìó ïðàâó öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿í, çîêðåìà, ùîäî çàêîííîñò³,
ð³âíîñò³ ãðîìàäÿí ïåðåä êðèì³íàëüíèì çàêîíîì, ñïðàâåäëèâîñò³, ãóìàííî-
ñò³ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó òà ïîêàðàííÿ, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ³ ïîêàðàííÿ òîùî.

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè âèõîäèòü ç éîãî ï³äëåãëîñò³ Êîíñòèòóö³¿.
Â³í çàêð³ïèâ çàãàëüíîïðèéíÿòèé òðàäèö³éíèé äåìîêðàòè÷íèé ïðàâîâèé
ïðèíöèï «Nullum crimen, nulla poena sine lege» — «íåìàº çëî÷èíó, íåìàº ïî-
êàðàííÿ áåç âêàç³âêè íà öå â çàêîí³». Ç öüîãî ïðèíöèïó âèïëèâàº, ùî âè-
çíà÷åííÿ âñ³õ îçíàê çëî÷èíó ïîâèííî äàâàòèñÿ â çàêîí³ ³ â³í íå ìîæå çàñòî-
ñîâóâàòèñÿ çà àíàëîã³ºþ, òîáòî êîëè äî ä³ÿííÿ, êðèì³íàëüíà êàðàí³ñòü ÿêî-
ãî íå ïåðåäáà÷åíà, çàñòîñîâóºòüñÿ íîðìà ÊÊ çà ïîä³áí³ ä³ÿííÿ. Çàñòîñóâàí-
íÿ çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà àíàëîã³ºþ çàáîðîíåíî (÷àñ-
òèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 3 ÊÊ).

Çàêîíîäàâñòâî ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòàíîâèòü êðèì³íàëü-
íèé êîäåêñ Óêðà¿íè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 3 ÊÊ). Â³í âèçíà÷àº, ÿê³ ñóñï³ëü-
íî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ º çëî÷èíàìè òà ÿê³ ïîêàðàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ äî îñ³á,
ùî ¿õ â÷èíèëè (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 1 ÊÊ). Ï³äñòàâîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ º â÷èíåííÿ îñîáîþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ÿêå ì³ñòèòü
ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÊÊ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 2 ÊÊ)2. Çàêîíè
Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðèéíÿò³ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííî-
ñò³ öèì Êîäåêñîì, âêëþ÷àþòüñÿ äî íüîãî ï³ñëÿ íàáðàííÿ íèìè ÷èííîñò³
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 3 ÊÊ). Çëî÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ, à òàêîæ êàðàí³ñòü òà ³íø³
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè, âèçíà÷àþòüñÿ ò³ëüêè öèì Êîäåêñîì (÷àñòè-
íà òðåòÿ ñòàòò³ 3 ÊÊ). Çëî÷èíîì º ïåðåäáà÷åíå Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì ñó-
ñï³ëüíî íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷èíåíå ñóá’ºêòîì
çëî÷èíó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 11 ÊÊ).

Â³äñóòí³ñòü â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ ÊÊ íîðìè, ùî âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå ÷è ³íøå ä³ÿííÿ, âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü âèçíàííÿ éîãî
çëî÷èíîì, íàâ³òü ÿêùî òàêå ä³ÿííÿ ñòàíîâèòü ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü.

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ êðèì³íàë³çóº, òîáòî âèçíàº çëî÷èííèì ³ êàðàíèì,
ò³ëüêè ïåâíó ïîâåä³íêó — ä³ÿííÿ (ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü). Ìîðàëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷í³ ÿêîñò³ ëþäèíè, ñòàí ¿¿ ñâ³äîìîñò³, äóìêè, ïîãëÿäè, ïåðåêîíàííÿ,
ÿêèìè íåãàòèâíèìè âîíè íå áóëè á, íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çëî÷èííå
ä³ÿííÿ ³, îòæå, íå ìîæóòü òÿãòè çà ñîáîþ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Öå
ùå íå ä³ÿííÿ. «Cogitations poenam nemo patitur» (í³õòî íå ï³äëÿãàº ïîêàðàí-
íþ çà äóìêè) — äóìêè íå êàðàþòüñÿ. Òîìó ¿õ ôîðìóâàííÿ, ïðîÿâ, âèÿâëåí-
íÿ óìèñëó íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó íå ìîæóòü âèçíàâàòèñÿ çëî÷èíîì. Äëÿ íà-
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ñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íåäîñòàòíüî âñòàíîâëåííÿ çëî÷èí-
íîãî íàì³ðó, íåîáõ³äíî ùå é â÷èíåííÿ çëî÷èííîãî ä³ÿííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðà-
âî íà ñâîáîäó äóìêè ³ ñëîâà, íà â³ëüíå âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêî-
íàíü.

«Ëèøå îñò³ëüêè, îñê³ëüêè ÿ ïðîÿâëÿþ ñåáå, — ïèñàâ ìîëîäèé äåìîêðàò
Ê. Ìàðêñ, — ÿ âñòóïàþ äî ñôåðè, ï³äâëàäíî¿ çàêîíîäàâöþ. Êð³ì ñâî¿õ â÷èí-
ê³â, ÿ çîâñ³ì íå ³ñíóþ äëÿ çàêîíó, çîâñ³ì íå º éîãî îá’ºêòîì»1.

Â³ä âèÿâëåííÿ óìèñëó ñë³ä â³äð³çíÿòè òàê³ ñàìîñò³éí³ çëî÷èíè, ÿê ïîãðîçà
âáèâñòâîì (ñòàòòÿ 129 ÊÊ), ïîãðîçà çíèùåííÿ ìàéíà (ñòàòòÿ 195 ÊÊ), ïîãðî-
çà â÷èíèòè âèêðàäàííÿ àáî âèêîðèñòàòè ðàä³îàêòèâí³ ìàòåð³àëè (ñòàò-
òÿ 266 ÊÊ), ïîãðîçà ùîäî: ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó (÷àñòèíà ïåð-
øà ñòàòò³ 345 ÊÊ), äåðæàâíîãî ÷è ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à (÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 346 ÊÊ), çàõèñíèêà ÷è ïðåäñòàâíèêà îñîáè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 398 ÊÊ),
ñëóæáîâî¿ îñîáè ÷è ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé âèêîíóº ãðîìàäñüêèé îáîâ’ÿçîê (÷àñ-
òèíà ïåðøà ñòàòò³ 350 ÊÊ), ñóää³, íàðîäíîãî çàñ³äàòåëÿ ÷è ïðèñÿæíîãî (÷àñ-
òèíà ïåðøà ñòàòò³ 377 ÊÊ), íà÷àëüíèêà (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 405 ÊÊ), òà
ïîãðîçà â÷èíåííÿ íàïàäó íà ñëóæáîâ³ àáî æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ îñ³á, ÿê³ ìà-
þòü ì³æíàðîäíèé çàõèñò, à òàêîæ ïîãðîçà âèêðàäåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ âîë³
öèõ îñ³á ç ìåòîþ âïëèâó íà õàðàêòåð ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî íà ä³ÿëüí³ñòü äåð-
æàâ ÷è îðãàí³çàö³é, ÿê³ âîíè ïðåäñòàâëÿþòü, àáî ç ìåòîþ ïðîâîêàö³¿ â³éíè
÷è ì³æíàðîäíèõ óñêëàäíåíü (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 444 ÊÊ). Ó öèõ âèïàäêàõ
êàðàºòüñÿ íå ñàì óìèñåë, à ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ (ïîãðîçà), íàâ³òü ÿê-
ùî ó òîãî, õòî ïîãðîæóº, ³ íå áóëî íàì³ðó â ïîäàëüøîìó ðåàë³çóâàòè ïîãðîçó,
îñê³ëüêè òóò ñïðè÷èíÿºòüñÿ áåçïîñåðåäíÿ øêîäà áåçïåö³ æèòòÿ, çäîðîâ’þ,
ãðîìàäñüê³é áåçïåö³, áåçïåö³ îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó çàêîí³, òîùî.

Ò³ëüêè ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ çàáîðîíÿþòüñÿ ³ ìîæóòü áóòè çàáîðî-
íåí³ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì ï³ä çàãðîçîþ ïîêàðàííÿ, ò³ëüêè âîíè ìîæóòü
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñòàä³¿ çëî÷èíó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 11 ÊÊ)2.

Ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü ÿê îáîâ’ÿçêîâà ìàòåð³àëüíà (çì³ñòîâà) îçíàêà
çëî÷èíó çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 11 ÊÊ îçíà÷àº, ùî ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî
áåçä³ÿëüí³ñòü) çàïîä³þº ³ñòîòíó øêîäó ô³çè÷í³é ÷è þðèäè÷í³é îñîá³, ñó-
ñï³ëüñòâó àáî äåðæàâ³, òîáòî îá’ºêòàì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè, àáî
ñòâîðþº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü (çàãðîçó) çàïîä³ÿííÿ òàêî¿ øêîäè. Öÿ îçíàêà
º îá’ºêòèâíîþ ñîö³àëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ çëî÷èíó, ðîçêðèâàº éîãî ñîö³àëüíó
ïðèðîäó (ñóòü), äàº ìàòåð³àëüíå éîãî âèçíà÷åííÿ — â³äïîâ³äàº íà çàïèòàí-
íÿ, ÷îìó ñàìå òàê³ ôîðìè (âèäè) ïîâåä³íêè ëþäèíè çàáîðîíÿº çàêîíîäàâåöü
ï³ä çàãðîçîþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî äåðæàâíîãî ïðèìóñó, ÿê ïîêàðàííÿ.

Ä³ÿííÿ (ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü), ÿêå íå ñïðè÷èíÿº ³ñòîòíî¿ øêîäè îá’ºêòó
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè ³ íå ñòâîðþº çàãðîçè çàïîä³ÿííÿ òàêî¿ øêî-
äè, íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çëî÷èí, òîìó ùî âîíî ïîçáàâëåíî òàêî¿ âëàñòè-
âîñò³, ÿê ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü.

Íå º çëî÷èíîì ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿê³, õî÷à ôîðìàëüíî ³ ì³ñòÿòü îçíàêè
áóäü-ÿêîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÊÊ, àëå ÷åðåç ìàëîçíà÷óù³ñòü íå ñòàíîâ-
ëÿòü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, òîáòî íå çàïîä³ÿëè ³ íå ìîãëè çàïîä³ÿòè ³ñòîòíî¿
øêîäè ô³çè÷í³é ÷è þðèäè÷í³é îñîá³, ñóñï³ëüñòâó àáî äåðæàâ³ (÷àñòèíà äðó-
ãà ñòàòò³ 11 ÊÊ).

Àëå ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 11 ÊÊ íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü ùîäî ä³ÿíü, ÿê³
ïåðåñë³äóþòüñÿ â ïîðÿäêó ïðèâàòíîãî çâèíóâà÷åííÿ (ñòàòòÿ 27 ÊÏÊ). ¯¿ çà-
ñòîñóâàííÿ íå â³äïîâ³äàº ìåò³ çàêîíó êàðàòè òàê³ ä³ÿííÿ, ÿêèìè íåçíà÷íè-
ìè âîíè íå çäàâàëèñÿ á ïðàâîçàñòîñîâíîìó îðãàíó.
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Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè äåêðèì³íàë³çóâàâ — òîáòî âèêëþ÷èâ ³ç
ÊÊ — â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òàê³ ä³ÿííÿ, ÿê³ íå ñòàíîâèëè ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷-
íîñò³, ïðèòàìàííî¿ çëî÷èíó, àáî âòðàòèëè ¿¿. Òàê, çà íîâèì ÊÊ ãîòóâàííÿ äî
çëî÷èíó íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³, òîáòî ï³äøóêóâàííÿ àáî ïðèñòîñóâàííÿ çàñî-
á³â ÷è çíàðÿäü, ï³äøóêóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â àáî çìîâà íà â÷èíåííÿ òàêîãî
çëî÷èíó, àáî ³íøå óìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ éîãî â÷èíåííÿ, íå òÿãíå çà ñî-
áîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 14)1.

Íà ï³äñòàâ³ òà ó ðîçâèòîê ïîëîæåíü ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå,
ùî çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³,
êð³ì âèïàäê³â, êîëè âîíè ïîì’ÿêøóþòü àáî ñêàñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
îñîáè (÷àñòèíà ïåðøà); í³õòî íå ìîæå â³äïîâ³äàòè çà ä³ÿííÿ, ÿê³ íà ÷àñ ¿õ
â÷èíåííÿ íå âèçíàâàëèñÿ ïðàâîïîðóøåííÿìè (÷àñòèíà äðóãà), ÊÊ ïåðåäáà-
÷èâ, ùî çëî÷èíí³ñòü ³ êàðàí³ñòü ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðè-
ì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêèé ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ (÷àñòè-
íà äðóãà ñòàòò³ 4 ÊÊ). Çàêîí ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêèé ñêà-
ñîâóº çëî÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ àáî ïîì’ÿêøóº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìàº
çâîðîòíó ä³þ ó ÷àñ³, òîáòî ïîøèðþºòüñÿ íà îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè â³äïîâ³äí³
ä³ÿííÿ äî íàáðàííÿ òàêèì çàêîíîì ÷èííîñò³, ó òîìó ÷èñë³ é íà îñ³á, ÿê³ â³ä-
áóâàþòü àáî â³äáóëè ïîêàðàííÿ, àëå ìàþòü ñóäèì³ñòü. Çàêîí ïðî êðèì³íàëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî âñòàíîâëþº çëî÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ àáî ïîñèëþº êðèì³-
íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íå ìàº çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³. Çàêîí ïðî êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêèé ÷àñòêîâî ïîì’ÿêøóº â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à ÷àñòêîâî ¿¿
ïîñèëþº, ìàº çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³ ëèøå ó ò³é ÷àñòèí³, ÿêà ïîì’ÿêøóº â³äïî-
â³äàëüí³ñòü (ñòàòòÿ 5 ÊÊ). Îñîáà, çàñóäæåíà çà ä³ÿííÿ, êàðàí³ñòü ÿêîãî çàêî-
íîì óñóíåíà, ï³äëÿãàº íåãàéíîìó çâ³ëüíåííþ â³ä ïðèçíà÷åíîãî ñóäîì ïîêà-
ðàííÿ. Ïðèçíà÷åíà çàñóäæåíîìó ì³ðà ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåâèùóº ñàíêö³þ
íîâîãî çàêîíó, çíèæóºòüñÿ äî ìàêñèìàëüíî¿ ìåæ³ ïîêàðàííÿ, âñòàíîâëåíî¿
ñàíêö³ºþ íîâîãî çàêîíó (÷àñòèíè äðóãà, òðåòÿ ñòàòò³ 74 ÊÊ). Îñîáè, çàñó-
äæåí³ çà âèðîêîì ñóäó áåç ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ àáî çâ³ëüíåí³ â³ä ïîêà-
ðàííÿ ÷è òàê³, ùî â³äáóëè ïîêàðàííÿ çà ä³ÿííÿ, çëî÷èíí³ñòü ³ êàðàí³ñòü ÿêî-
ãî óñóíóòà çàêîíîì, âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå ìàþòü ñóäèìîñò³ (÷àñòèíà
òðåòÿ ñòàòò³ 88 ÊÊ).

Òàêèì ÷èíîì, äî ÊÊ ââåäåíî íîâåëó: â óñ³õ âèïàäêàõ äî îñîáè çàñòîñî-
âóºòüñÿ òà íîðìà, ÿêà á³ëüø ñïðèÿòëèâà äëÿ íå¿.

Ïðè ðîçðîáö³ ³ ïðèéíÿòò³ ÊÊ áóëè âðàõîâàí³ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ç öüîãî ïèòàííÿ. Òàê, ó Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿-
íè â³ä 19 êâ³òíÿ 2000 ðîêó ó ñïðàâ³ ïðî çâîðîòíó ä³þ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó
â ÷àñ³ ðîç’ÿñíåíî, ùî ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ç óðàõóâàí-
íÿì âèìîã ïóíêòó 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òðåáà
ðîçóì³òè òàê, ùî âèíÿòêîâî çàêîíàìè Óêðà¿íè âèçíà÷àþòüñÿ ä³ÿííÿ, ÿê³ º
çëî÷èíàìè, òà âñòàíîâëþºòüñÿ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ â÷èíåí-
íÿ. Òàê³ çàêîíè ìàþòü çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³ ó âèïàäêàõ, êîëè âîíè ïîì’ÿêøó-
þòü àáî ñêàñîâóþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè. Ïîëîæåííÿ ÷àñòè-
íè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òðåáà ðîçóì³òè òàê, ùî
çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³ ìàþòü ò³ëüêè çàêîíè, ÿê³ ñêàñîâóþòü àáî ïîì’ÿêøóþòü
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè2.

Ó ñïðàâ³ ùîäî íåñóì³ñíîñò³ äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà â³ä 13 òðàâíÿ 1997 ðî-
êó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèâ ç òîãî, ùî ñòàòòÿ 58 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè 1996 ðîêó çàêð³ïëþº îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèí-
öèï³â ñó÷àñíîãî ïðàâà — çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ìàþòü
çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³. Çàêð³ïëåííÿ íàçâàíîãî ïðèíöèïó íà êîíñòèòóö³éíîìó
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ð³âí³ º ãàðàíò³ºþ ñòàá³ëüíîñò³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ó òîìó ÷èñë³ â³äíîñèí
ì³æ äåðæàâîþ ³ ãðîìàäÿíàìè, ïîðîäæóþ÷è ó ãðîìàäÿí âïåâíåí³ñòü ó òîìó,
ùî ¿õíº ñòàíîâèùå íå áóäå ïîã³ðøåíî ïðèéíÿòòÿì íîâîãî çàêîíó ÷è ³íøîãî
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. Ïðèíöèï íåçâîðîòíîñò³ ä³¿ â ÷àñ³ ïîøèðþºòüñÿ
òàêîæ íà Êîíñòèòóö³þ, ÿêà º Îñíîâíèì Çàêîíîì äåðæàâè (ïðåàìáóëà Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Âèíÿòîê ç öüîãî ïðèíöèïó äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ó âèïàäêàõ,
êîëè çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïîì’ÿêøóþòü àáî ñêàñîâóþòü
â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)1.

Ð³øåííÿì ó ñïðàâ³ ïðî ïîäàòêè â³ä 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè ðîç’ÿñíèâ, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè çàêð³ïèëà ïðèíöèï íåçâî-
ðîòíîñò³ ä³¿ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â (÷àñòèíà
ïåðøà ñòàòò³ 58). Öå îçíà÷àº, ùî ä³ÿ çàêîíó òà ³íøîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâî-
ãî àêòà íå ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ íà ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ âèíèêëè ³ çàê³í÷è-
ëèñÿ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì çàêîíîì àáî ³íøèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì
àêòîì. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó íåçâîðîòíîñò³ ä³¿ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â º ãàðàíò³ºþ áåçïåêè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, äîâ³ðè
äî äåðæàâè. Âèíÿòêè ç öüîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðèíöèïó, òîáòî íàäàííÿ çà-
êîíó àáî ³íøîìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó çâîðîòíî¿ ñèëè, ïåðåäáà÷åíî
÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à ñàìå: çàêîíè àáî ³íø³
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ìàþòü çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³, êîëè âîíè ïîì’ÿêøó-
þòü àáî ñêàñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè2.

Íà îñíîâ³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî þðèäè÷íà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü îñîáè ìàº ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 61)
òà ùî îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè
ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîí-
íîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó (ñòàòòÿ 62), ÊÊ
çàêð³ïëþº ïðèíöèï îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ò³ëüêè îñîáà, ÿêà â÷èíèëà
çëî÷èí, ìîæå íåñòè çà íüîãî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ï³äëÿãàòè ïîêà-
ðàííþ) (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 11, 14—22 òîùî) òà ïðèíöèï â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ îñîáè ëèøå çà íàÿâíîñò³ ¿¿ âèíè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 11, ñòàòò³ 23—25).

Íà ï³äñòàâ³ ïðèíöèïó âèíè îñîáà êàðàºòüñÿ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó ³ ïî-
ñò³ëüêè, êîëè ³ îñê³ëüêè ¿¿ ä³ÿííÿ ìîæíà ïîñòàâèòè ¿é ó âèíó.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèêëþ÷àºòüñÿ îá’ºêòèâíå ïîñòàâëåííÿ ó âèíó, çîêðåìà,
êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êàçóñ (ëàò. casus — âèïàäîê), òîáòî ñïðè÷è-
íåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â áåç âèíè. Òóò íåìàº í³ óìèñëó, í³ íåîáå-
ðåæíîñò³, àäæå îñîáà íå ïåðåäáà÷àº ìîæëèâîñò³ íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåç-
ïå÷íèõ íàñë³äê³â ñâîº¿ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüíîñò³ ³ çà îáñòàâèíàìè ñïðàâè íå ìîãëà
¿õ ïåðåäáà÷èòè. Êàçóñ ìåæóº ³ç çëî÷èííîþ íåäáàë³ñòþ, àäæå ïðè êàçóñ³, ÿê ³
ïðè çëî÷èíí³é íåäáàëîñò³, îñîáà íå ïåðåäáà÷àº ìîæëèâîñò³ íàñòàííÿ ñó-
ñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â ñâîº¿ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüíîñò³. Àëå ÿêùî ïðè çëî-
÷èíí³é íåäáàëîñò³ îñîáà ìàëà ³ ìîãëà ¿õ ïåðåäáà÷èòè, ïðè êàçóñ³ âîíà íå ìîã-
ëà ïåðåäáà÷èòè ¿õ íàñòàííÿ. À ÿêùî íå ìîãëà, òî, îòæå, ³ íå ïîâèííà áóëà
¿õ ïåðåäáà÷èòè. Çàêîíîäàâåöü ïîêëàäàº îáîâ’ÿçîê ïåðåäáà÷åííÿ ñóñï³ëüíî
íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â ò³ëüêè íà òèõ, õòî ìîæå ¿õ ïåðåäáà÷èòè. Ïðè âèð³øåí-
í³ öüîãî ïèòàííÿ íåîáõ³äíî ðåòåëüíî ç’ÿñîâóâàòè âñ³ êîíêðåòí³ îáñòàâèíè
ñïðàâè. Íåìîæëèâ³ñòü ïåðåäáà÷åííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â ìîæå
áóòè âèêëèêàíà ÿê ñóá’ºêòèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáè (â³äñóòí³ñòü íåîáõ³ä-
íèõ çíàíü, íàâè÷îê, äîñâ³äó, çàõâîðþâàííÿ òîùî), òàê ³ îáóìîâëåíà ò³ºþ
êîíêðåòíîþ îáñòàíîâêîþ, â ÿê³é áóëî â÷èíåíå äàíå ä³ÿííÿ (íåçâè÷àéíà, ãîñ-
òðà ñèòóàö³ÿ, âòðó÷àííÿ âèïàäêîâî¿ ïîä³¿, ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ³íøèõ îñ³á òîùî).
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×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 22 ÊÊ ïåðåäáà÷àº, ùî í³õòî íå ìîæå áóòè ïðèòÿãíó-
òèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òîé ñàìèé çëî÷èí á³ëüøå îäíîãî ðà-
çó. Öå ïîëîæåííÿ êîíêðåòèçóº ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 61 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ í³õòî íå ìîæå áóòè äâ³÷³ ïðèòÿãíóòèé äî þðèäè÷íî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ îäíîãî âèäó çà îäíå é òå ñàìå ïðàâîïîðóøåííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 25 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà çàêð³ï-
ëþº ïðèíöèï çàáîðîíè âèãíàííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çà ìåæ³ Óêðà¿íè ³ çàáî-
ðîíè âèäà÷³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ³íø³é äåðæàâ³, â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 10
ÊÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ùî ïî-
ñò³éíî ïðîæèâàþòü â Óêðà¿í³, ÿê³ â÷èíèëè çëî÷èíè ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè,
íå ìîæóòü áóòè âèäàí³ ³íîçåìí³é äåðæàâ³ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà â³ääàííÿ äî ñóäó.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ ïðî Ðèìñüêèé Ñòàòóò Ì³æ-
íàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ðîç’ÿñíèâ, ùî «çàáîðîíà âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿)
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ³íø³é äåðæàâ³ ñòîñóºòüñÿ ëèøå íàö³îíàëüíî¿, à íå ì³æíà-
ðîäíî¿ þðèñäèêö³¿. Âîíà ìàº íà ìåò³ ãàðàíòóâàòè íåóïåðåäæåí³ñòü ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó òà ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ çàêîíí³ñòü ïîêàðàíü äëÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí.

Ì³æíàðîäíèé êðèì³íàëüíèé ñóä íå ìîæå ïðèð³âíþâàòèñÿ äî ³íîçåìíîãî
ñóäó, îñê³ëüêè ñòâîðþºòüñÿ, ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ, çà ó÷àñòþ òà çãîäîþ äåð-
æàâ-ó÷àñíèöü íà îñíîâ³ ì³æíàðîäíîãî, à íå íàö³îíàëüíîãî ïðàâà. Ìåòà,
ÿêîþ ïîÿñíþºòüñÿ çàáîðîíà âèäà÷³ ãðîìàäÿí îäí³º¿ äåðæàâè ³íø³é, äîñÿ-
ãàºòüñÿ ó Ì³æíàðîäíîìó êðèì³íàëüíîìó ñóä³ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ â³äïî-
â³äíèõ ïîëîæåíü Ñòàòóòó, ðîçðîáëåíèõ (àáî ñõâàëåíèõ) äåðæàâàìè-ó÷àñíè-
öÿìè. Ö³ ïîëîæåííÿ áàçóþòüñÿ íà ì³æíàðîäíèõ ïàêòàõ ïðî ïðàâà ëþäèíè,
çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ äëÿ Óêðà¿íè âæå íàäàíà»1.

Çàêð³ïëåíå â ñòàòò³ 36 ÊÊ ïðàâî êîæíîãî íà íåîáõ³äíó îáîðîíó º âàæëè-
âîþ ãàðàíò³ºþ ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü ïðî òå, ùî êîæåí ìàº
ïðàâî çàõèùàòè ñâîº æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ³íøèõ ëþäåé â³ä
ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 27 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè); êî-
æåí ìàº ïðàâî áóäü-ÿêèìè íå çàáîðîíåíèìè çàñîáàìè çàõèùàòè ñâî¿ ïðàâà
³ ñâîáîäè â³ä ïîðóøåíü ³ ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü (÷àñòèíà ï’ÿòà ñòàòò³ 55
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Ó ñòàòò³ 41 ÊÊ çàçíà÷åíî, ùî íå ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³
îñîáà, ÿêà â³äìîâèëàñÿ âèêîíóâàòè ÿâíî çëî÷èííèé íàêàç àáî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ (÷àñòèíà òðåòÿ). Îñîáà, ÿêà âèêîíàëà ÿâíî çëî÷èííèé íàêàç àáî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, çà ä³ÿííÿ, â÷èíåí³ ç ìåòîþ âèêîíàííÿ òàêîãî íàêàçó àáî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ (÷àñ-
òèíà ÷åòâåðòà). Ö³ ïîëîæåííÿ â³äòâîðþþòü ³ êîíêðåòèçóþòü ñòàòòþ 60 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â ÿê³é ïåðåäáà÷åíî, ùî í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé âèêîíóâàòè
ÿâíî çëî÷èíí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íàêàçè. Çà â³ääàíÿ ³ âèêîíàííÿ ÿâíî çëî-
÷èííîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íàêàçó íàñòàº þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Îñíîâîþ âèçíà÷åííÿ â ÊÊ ïîíÿòòÿ ïîêàðàííÿ òà éîãî ìåòè (ñòàòòÿ 50
ÊÊ) º ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 28 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî êîæåí ìàº ïðàâî
íà ïîâàãó äî éîãî ã³äíîñò³. Í³õòî íå ìîæå áóòè ï³ääàíèé êàòóâàííþ, æîð-
ñòîêîìó, íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóº éîãî ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííþ
÷è ïîêàðàííþ. Æîäíà ëþäèíà áåç ¿¿ â³ëüíî¿ çãîäè íå ìîæå áóòè ï³ääàíà ìå-
äè÷íèì, íàóêîâèì ÷è ³íøèì äîñë³äàì.

Ó çâ’ÿçêó ç ð³øåííÿìè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïðî âèçíàííÿ ïî-
ëîæåíü ÊÊ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñìåðòíó êàðó ÿê âèä ïîêàðàííÿ òàêèìè, ùî
íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèìè)2, ñìåðòíà êàðà
çàì³íåíà äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³ (ïóíêò 12 ñòàòò³ 51, ñòàòòÿ 64 ÊÊ).
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Àíàë³ç Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ÊÊ ñâ³ä÷èòü, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâî º «íåãà-
òèâíèì» â³äîáðàæåííÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ñàìå ç êðèì³íàëüíîãî ïðàâà
âèéøëî áàãàòî êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ³, çîêðåìà, ùîäî ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.
Äåÿê³ ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà çàêð³ïëåí³ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³,
îòæå, îòðèìàëè ñòàòóñ ïîëîæåíü êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, áàçóþ÷èñü íà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷óº ðå-
àë³çàö³þ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ïðèíàéìí³ ó ï’ÿòè íàïðÿìàõ. Ïî-ïåðøå,
âîíî áîðåòüñÿ ç éîãî ïîðóøåííÿìè, çàõèùàº êîíñòèòóö³éí³ ö³ííîñò³ â³ä çëî-
÷èííèõ ïîñÿãàíü.

Íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 1 ÊÊ çàçíà÷åíî:
«Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ìàº ñâî¿ì çàâäàííÿì ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ
îõîðîíè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, âëàñíîñò³, ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, äîâê³ëëÿ, êîíñòèòóö³éíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè
â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü, çàáåçïå÷åííÿ ìèðó ³ áåçïåêè ëþäñòâà, à òàêîæ çà-
ïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì».

Çàñîáè âèð³øåííÿ âêàçàíîãî çàâäàííÿ âñòàíîâëåí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàò-
ò³ 1 ÊÊ: «Äëÿ çä³éñíåííÿ öüîãî çàâäàííÿ Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè âè-
çíà÷àº, ÿê³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ º çëî÷èíàìè òà ÿê³ ïîêàðàííÿ çà-
ñòîñîâóþòüñÿ äî îñ³á, ùî ¿õ â÷èíèëè».

Íà â³äì³íó â³ä ÊÊ 1960 ðîêó, íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñåðåä çàâäàíü íîâîãî ÊÊ
ïåðåäáà÷åíî ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìà-
äÿíèíà (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 1).

Áåçïîñåðåäíüîìó çàõèñòó ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ
³ ñâîáîä â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü ïðèñâÿ÷åí³ íå ò³ëüêè íîðìè Çàãàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ÊÊ, à é íèçêà ðîçä³ë³â Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ. Öå ðîçä³ëè: ²² — Çëî÷èíè
ïðîòè æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ îñîáè; ²²² — Çëî÷èíè ïðîòè âîë³, ÷åñò³ òà ã³äíîñò³
îñîáè; ²V — Çëî÷èíè ïðîòè ñòàòåâî¿ ñâîáîäè òà ñòàòåâî¿ íåäîòîðêàíîñò³ îñî-
áè; V — Çëî÷èíè ïðîòè âèáîð÷èõ, òðóäîâèõ òà ³íøèõ îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâî-
áîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà îõîðîíÿþòüñÿ òà-
êîæ íîðìàìè ³íøèõ (ïðàêòè÷íî âñ³õ) ðîçä³ë³â Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ. Öå
íîðìè ðîçä³ë³â: V² — Çëî÷èíè ïðîòè âëàñíîñò³; V²² — Çëî÷èíè ó ñôåð³ ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; V²²² — Çëî÷èíè ïðîòè äîâê³ëëÿ; ²Õ — Çëî÷èíè ïðîòè
ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè; Õ — Çëî÷èíè ïðîòè áåçïåêè âèðîáíèöòâà; Õ² — Çëî÷è-
íè ïðîòè áåçïåêè ðóõó òà åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó; Õ²² — Çëî÷èíè ïðîòè
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ìîðàëüíîñò³, Õ²²² — Çëî÷èíè ïðîòè çäîðîâ’ÿ íàñå-
ëåííÿ òîùî.

Ñïðàâà â òîìó, ùî âñ³ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç íàé-
âèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ — ëþäèíîþ.

Ïî-äðóãå, êðèì³íàëüíå ïðàâî ñëóãóº çàïîá³ãàííþ (ïðîô³ëàêòèö³) çëî÷è-
í³â, íåäîïóùåííþ çëî÷èííèõ ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè.

Ïî-òðåòº, íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿ (÷àñòèíà òðåòÿ
ñòàòò³ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè) ³ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ³ êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ. Ó ðàç³ êîëè ç³ çì³ñòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íå âèïëèâàº íåîáõ³äí³ñòü äî-
äàòêîâî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ ¿¿ ïîëîæåíü çàêîíîì, à çàêîí ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, áåçïîñåðåäíüî çàñòîñîâóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè.

Ïî-÷åòâåðòå, íîðìè ÊÊ ïîâèíí³ íå ò³ëüêè ïðèéìàòèñÿ, à é çàñòîñîâóâàòè-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ðàç³ íåâèçíà÷åíîñò³ â ïèòàíí³, ÷è
â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàñòîñîâàíèé çàêîí àáî çàêîí, ÿêèé ï³äëÿ-
ãàº çàñòîñóâàííþ â êîíêðåòí³é ñïðàâ³, ñóä çà êëîïîòàííÿìè ó÷àñíèê³â ïðî-
öåñó àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ çóïèíÿº ðîçãëÿä ñïðàâè ³ çâåðòàºòüñÿ ç ìî-
òèâîâàíîþ óõâàëîþ (ïîñòàíîâîþ) äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèé â³ä-
ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæå ïîðóøèòè ïåðåä Êîíñòèòó-
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ö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà-
êîí³â. Òàê, íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñóä³â Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ñòàòò³ 69
ÊÊ Óêðà¿íè.

Ó âèïàäêàõ â³äêðèòòÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ïðîâàäæåííÿ ùî-
äî íåâ³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (íåêîíñòèòóö³éíîñò³) òèõ ÷è ³íøèõ
ïîëîæåíü ÊÊ äåÿê³ ñóäè òàêîæ çóïèíÿþòü ðîçãëÿä ñïðàâ, ÿêùî ö³ ïîëîæåí-
íÿ çàêîíó çàñòîñîâàí³ ÷è ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ ó öèõ ñïðàâàõ. Òàê, ó
çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòó-
ö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ã. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 164 ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó àïåëÿö³éíèì ñóäîì áóâ çóïèíåíèé ðîç-
ãëÿä ñïðàâè ïî éîãî çâèíóâà÷åííþ â ñëóæáîâîìó çëî÷èí³ äî âèíåñåííÿ ð³-
øåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè1.

Ïî-ï’ÿòå, íîðìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ç ¿õ òî÷íèìè òà âè÷åðïíèìè îçíà-
êàìè ñêëàä³â çëî÷èí³â, âñòàíîâëåíèìè âèäàìè ³ ìåæàìè ïîêàðàíü ãàðàíòó-
þòü ëþäåé â³ä íåîáãðóíòîâàíîãî ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Íîðìè ÊÊ ÷³òêî âèçíà÷àþòü îáñÿã âëàäè äåðæàâè (äåðæàâíîãî
ïðèìóñó) ñòîñîâíî îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè çëî÷èíè, à òàêîæ ñóá’ºêòèâíîãî ïðàâà
öèõ îñ³á ó ïðîöåñ³ çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíîãî ïðèìóñó (ïîêàðàííÿ).

Îñîáëèâà ÷àñòèíà ÊÊ âñòàíîâëþº âè÷åðïíèé (çàêðèòèé) ïåðåë³ê ñóñï³ëü-
íî íåáåçïå÷íèõ ä³ÿíü (çëî÷èí³â), ÿê³ çàáîðîíåí³ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì ï³ä
çàãðîçîþ ïîêàðàííÿ. Òîìó ÊÊ º íå ò³ëüêè õàðò³ºþ çâèíóâà÷åíèõ, à é âçàãàë³
ãàðàíò³ºþ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Íàðåøò³, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîòðåáóþòü çà-
ñòîñóâàííÿ íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ íàâïàêè. Òàê, â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 80, ïóíêò 2 ÷àñòèíè äðóãî¿
ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), ÿêèé â÷èíèâ çëî÷èí, ïîºäíóº â ñîá³ êîíñòè-
òóö³éíó (äåðæàâíî-ïðàâîâó) ³ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à êðèì³íàëüíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóää³ (ïóíêò 6 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè) òÿãíå çà ñîáîþ éîãî êîíñòèòóö³éíó (äåðæàâíî-ïðàâîâó) â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü — çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè îðãàíîì, ùî éîãî îáðàâ àáî ïðèçíà÷èâ.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ ïðî äåïóòàòñüêó íåäîòîð-
êàíí³ñòü â³ä 27 æîâòíÿ 1999 ðîêó âèçíà÷èâ, ùî êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íàñòàº ç ìîìåíòó íàáðàííÿ çàêîííî¿ ñèëè îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñó-
äó. Ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÿê ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî
ïåðåñë³äóâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó ïðåä’ÿâëåííÿ îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ ó
â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Çãîäà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà ïðèòÿãíåííÿ íàðîäíî-
ãî äåïóòàòà Óêðà¿íè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàº áóòè îäåðæàíà
äî ïðåä’ÿâëåííÿ éîìó îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äåïóòàòñüêà íåäîòîð-
êàíí³ñòü ïîøèðþºòüñÿ íà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ç ìîìåíòó âèçíàííÿ
éîãî îáðàíèì çà ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ³ äî ìîìåíòó ïðèïè-
íåííÿ éîãî ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ïðåä’ÿâëåííÿ
ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà/àáî éîãî àðåø-
òó äî îáðàííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ïîäàëüøå ïðîâàäæåííÿ ó êðè-
ì³íàëüí³é ñïðàâ³ ñòîñîâíî òàêîãî äåïóòàòà ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî çà íàÿâ-
íîñò³ çãîäè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà éîãî ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî ïåðåáóâàííÿ ï³ä âàðòîþ2.

Ó Ð³øåíí³ â³ä 26 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 12-ðï/2003 ó ñïðàâ³ ïðî ãàðàíò³¿
äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîç’ÿñíèâ, ùî
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà ÿêèì íàðîä-
íèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè ãàðàíòóºòüñÿ äåïóòàòñüêà íåäîòîðêàíí³ñòü, òà â³ä-
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ïîâ³äíå ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ
íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» òðåáà ðîçóì³òè òàê, ùî äåïóòàòñüêà íåäîòîð-
êàíí³ñòü ÿê åëåìåíò ñòàòóñó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè º êîíñòèòóö³éíîþ
ãàðàíò³ºþ áåçïåðåøêîäíîãî òà åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ íàðîäíèì äåïóòà-
òîì Óêðà¿íè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ ïåðåäáà÷àº çâ³ëüíåííÿ éîãî â³ä þðèäè÷íî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè âèïàäêàõ òà îñîáëè-
âèé ïîðÿäîê ïðèòÿãíåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, éîãî çàòðèìàííÿ, àðåøòó, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ çàõî-
ä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáìåæåííÿì éîãî îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî
äåïóòàòà Óêðà¿íè» ñòîñîâíî çàòðèìàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ó êîí-
òåêñò³ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òðåáà ðîçóì³òè
òàê, ùî çàòðèìàííÿ ÷è àðåøò íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ìîæëèâ³ çà çãîäîþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ¿¿ çãîäè íà ïðèòÿãíåííÿ öüî-
ãî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³1.

Ñòîñîâíî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 111 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè ³ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ ùîäî íåäîòîðêàííîñò³
òà ³ìï³÷ìåíòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæëèâà
ëèøå ï³ñëÿ íàñòàííÿ êîíñòèòóö³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çã³äíî ç öèì Ð³øåí-
íÿì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ó ïåð³îä âèêîíàííÿ ïðåçèäåíòñüêèõ ïîâíîâàæåíü
íå íåñå êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðîòè íüîãî íå ìîæå áóòè ïîðóøåíà
êðèì³íàëüíà ñïðàâà, à êîíñòèòóö³éíà ïðîöåäóðà ðîçñë³äóâàííÿ ³ ðîçãëÿäó
ñïðàâè ïðî óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïîñòà â ïîðÿäêó ³ìï³÷ìåíòó
çä³éñíþºòüñÿ áåç ïîðóøåííÿ ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. Ïðè öüîìó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèâ ç òîãî, ùî ³íñòèòóò Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè ãðóíòóºòüñÿ íà ñóêóïíîñò³ íîðì, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ðîçä³ë³ V Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèìè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèçíà÷åíèé, çîêðåìà, ãëàâîþ
äåðæàâè, âèñòóïàº â³ä ¿¿ ³ìåí³, º ãàðàíòîì äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, äîäåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Ç îãëÿäó íà öå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïîòðåáóº ³ íàëåæ-
íîãî ð³âíÿ ïðàâîâîãî çàõèñòó. Òàêîìó çàõèñòó ñëóãóº íàñàìïåðåä ïðèïèñ
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 105 Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè ïðî òå, ùî Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè êîðèñòóºòüñÿ ïðàâîì íåäîòîðêàííîñò³ íà ÷àñ âèêîíàííÿ ïîâíîâà-
æåíü. Ó ö³é ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî òàêîæ, ùî çâàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè îõî-
ðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ³ çáåð³ãàºòüñÿ äîâ³÷íî çà îñîáîþ, ÿêà îá³éìàëà öåé ïîñò,
à çà ïîñÿãàííÿ íà ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âèíí³ îñîáè ïðèòÿãà-
þòüñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ çàêîíó. Âñòàíîâëåíà Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè ïðîöåäóðà ³ìï³÷ìåíòó º ºäèíèì ñïîñîáîì ïðèòÿãíåííÿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè äî êîíñòèòóö³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ
íå àíàëîã³÷íà îáâèíóâà÷åííþ îñîáè â³äïîâ³äíî äî íîðì Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òîìó íåìàº ï³äñòàâ ââàæàòè äîñóäîâèì ñë³ä-
ñòâîì ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òèì÷àñîâîþ ñë³ä÷îþ êîì³ñ³ºþ, ÿêà ñòâî-
ðþºòüñÿ ïàðëàìåíòîì. Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîòè ãëàâè
äåðæàâè íà íüîãî ïîøèðþâàëàñÿ á þðèñäèêö³ÿ óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â
ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà ðîçãëÿäó ñïðàâè â ñóäàõ, ùî
ïîçáàâèëî á éîãî ïðàâà íåäîòîðêàííîñò³ òà ìîæëèâîñò³ íàëåæíèì ÷èíîì
âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî êîíñòèòóö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ. Îòæå, ³ìï³÷-
ìåíò ó ñèñòåì³ êîíñòèòóö³éíèõ ³íñòèòóò³â çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ º
ïîçàñóäîâèì êîíñòèòóö³éíèì ïðîöåñîì, çà çì³ñòîì ÿêîãî ïàðëàìåíò ó ðàç³
â÷èíåííÿ çëî÷èíó Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ìîæå äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè éîãî
ïîâíîâàæåííÿ, óñóíóâøè ç ïîñòà2.
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1 Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2003. — ¹ 3. — Ñ. 21—22.
2 Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2003. — ¹ 6. — Ñ. 6—7.



Òåðì³íè «êðèì³íàëüíå ïðàâî» ³ «êîíñòèòóö³éíå ïðàâî» âæèâàþòüñÿ íå ò³ëü-
êè â çíà÷åíí³ â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé ïðàâà, à é ÿê ãàëóçåé þðèäè÷íî¿ íàóêè.

Ì³æ íàóêàìè êðèì³íàëüíîãî ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òàêîæ ³ñíóþòü íåðîç-
ðèâíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ³ âçàºìîä³ÿ.

Äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ÿê ³ äëÿ ³íøèõ ãàëóçåé ïðàâà, âàæëèâå çíà÷åí-
íÿ ìàþòü âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.

Íàóêà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà âèêîðèñòîâóº êîíñòèòóö³éí³ êàòåãîð³¿ òà ïî-
íÿòòÿ, ÿê³ ðîçðîáëþþòüñÿ íàóêîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Âîíè º ô³ëîñîô-
ñüêèìè (ñâ³òîãëÿäíèìè), çàãàëüíîíàóêîâèìè, çàãàëüíèìè äëÿ ñóñï³ëüíèõ
íàóê àáî çàãàëüíèìè äëÿ òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ³ ãàëóçåâèõ þðèäè÷íèõ íà-
óê, à îòæå, âèñòóïàþòü â³äïîâ³äíî «³íñòðóìåíòàìè» íàóêîâîãî ïîøóêó, ìå-
òîäîëîã³÷íèìè çàñîáàìè àáî äæåðåëàìè ïîñòàíîâêè àêòóàëüíèõ ïðîáëåì
ïðàâîçíàâñòâà ³ ïðèíöèï³â (õàðàêòåðíèõ íàïðÿì³â) ¿õ âèð³øåííÿ, òîáòî âè-
êîíóþòü ìåòîäîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ³ òîìó ìàþòü ìåòîäîëîã³÷íå çíà÷åííÿ ³ äëÿ
íàóêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, àäæå âîíà º îäí³ºþ ç ãàëóçåé þðèäè÷íî¿ íàóêè,
÷àñòèíîþ ñóñï³ëüíèõ íàóê1.

Îñíîâîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà º âèìîãè Êîíñòèòóö³¿. Íîðìè êðèì³íàëüíîãî
ïðàâà ïîâèíí³ òëóìà÷èòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿.

Óñ³ ïðàâîïîðóøåííÿ ìàþòü çàãàëüí³ ñóòòºâ³ îçíàêè. Òîìó äåÿê³ ïîëîæåí-
íÿ, ðîçðîáëåí³ òåîð³ºþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, çîêðåìà ïðî ñêëàä çëî÷èíó,
ïðî ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê, âèíó òà ¿¿ ôîðìè, îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü çëî-
÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ, òîùî, âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íàóö³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.
Òàê, â îñíîâó â÷åííÿ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçðîáëÿºòüñÿ ó çàãàëüí³é
òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ³ º çàãàëüíèì äëÿ âñ³õ ãàëóçåé ïðàâà, â òîìó ÷èñë³ é
êîíñòèòóö³éíîãî, ïîêëàäåíî äîñêîíàëüíî ðîçðîáëåíå â÷åííÿ ïðî ñêëàä çëî-
÷èíó, ÿêå º âèíàõîäîì íàóêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà.
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1 Äîêëàäí³øå ïðî öå äèâ.: Òèõèé Â.Ï. Òåîðåòè÷í³ çàñàäè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ¿õ ìåòîäîëî-
ã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâîâèõ äîñë³äæåíü / Ìåòîäîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ïðàâîâî¿ íàóêè. Ìàòåð³àëè
ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿. — Õàðê³â. — 13—14 ãðóäíÿ 2002 ð.; Óïîðÿä. Ì.². Ïàíîâ,
Þ.Ì. Ãðîøåâèé. — Õàðê³â: Ïðàâî, 2003.



ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
Â ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

Ð. Õàìì,
àäâîêàò, âèêëàäà÷ óí³âåðñèòåòó ì. Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéí³

Êðèì³íàëüíå ïðàâî ³ ïðîöåñ º «ö³ëèì êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì», ÿê ââà-
æàþòü äåÿê³ í³ìåöüê³ ïðàâîçíàâö³. Ïðîòå ÿ í³êîëè íå áóâ ñòîâ³äñîòêîâî
çãîäíèé ç ö³ºþ äóìêîþ.

Óñ³ì íàì çíàéîì³ á³îô³çè÷í³ ïðîöåñè «çãîðòàííÿ» êðîâ³ àáî ìîëîêà. Çäàò-
í³ñòü äî çãîðòàííÿ º æèòòºâî âàæëèâîþ âëàñòèâ³ñòþ êðîâ³, àäæå ³íàêøå ìè
ãèíóëè á â³ä âòðàòè ¿¿ ïðè íàéìåíøîìó ïîðàíåíí³. Àëå íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå
ìîæóòü âèíèêíóòè òðàâìè íà «îðãàí³çì³» ïðàâîâî¿ ñï³ëüíîòè, êðèì³íàëüíå
ïðàâî âñå-òàêè ìàº ³íøó ôóíêö³þ, í³æ ï³êëóâàííÿ ïðî çàïîá³ãàííÿ «óøêî-
äæåííÿì» íà êîíñòèòóö³¿. Íà ì³é ïîãëÿä, ïðè ïîð³âíÿíí³ ç³ çñ³ëèì ìîëîêîì
îáðàç êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ÿê «çñ³ëîãî» êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà
ñòàº ùå á³ëüø âèêðèâëåíèì: ïðîöåñ çãîðòàííÿ ìîëîêà, ÿê â³äîìî, º ïîïåðåä-
í³ì åòàïîì äî òîãî, ùî âîíî ñòàº êèñëèì ³ âòðà÷àº ñâî¿ ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³.
Íà ìîþ äóìêó, òàêå ïîð³âíÿííÿ íå ï³äõîäèòü í³ äî Îñíîâíîãî çàêîíó, í³ äî
ìî¿õ ôóíêö³é ÿê ïðàêòèêóþ÷îãî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî þðèñòà.

Í³ìåöüêèé â÷åíèé, ñïåö³àë³ñò ç êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, Ê. Ðîêñ³í íàçèâàº
êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî «ñåéñìîãðàôîì äåðæàâíî¿ êîíñòèòó-
ö³¿»1. Ä³éñíî, çà äîïîìîãîþ âèçíà÷åííÿ ñòàíó êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ òà îáñÿ-
ãó çàõèñíèõ ïðàâ, ÿê³ âîíà íàäàº îáâèíóâà÷åíèì ³ ïîòåðï³ëèì, ñâ³äêàì òà
³íøèì îñîáàì, ÷è¿ ïðàâà áóëè ïîðóøåí³ âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ çàõîä³â êðè-
ì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, íàéêðàùå ìîæíà çðîçóì³òè, ÷îãî íàñïðàâä³ âàð-
ò³ çàïèñàí³ ó â³äïîâ³äí³é êîíñòèòóö³¿ îñíîâí³ ïðàâà. Îäíàê ó Í³ìå÷÷èí³ ìè
òàêîæ íàâ÷èëèñÿ ðîçð³çíÿòè íå ò³ëüêè ïèñàíó êîíñòèòóö³þ ³ êîíñòèòóö³éíó
ä³éñí³ñòü, à é ïèñàíå êðèì³íàëüíå òà êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî — ç
îäíîãî áîêó, òà ä³éñíó êóëüòóðó êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ — ç ³íøîãî.
Òàêèì ÷èíîì, òðåáà ïîñò³éíî ìàòè íà óâàç³, ùî ç ÷èì ïîð³âíþºòüñÿ: êîíñòè-
òóö³éíà íîðìà — êîíñòèòóö³éíà ðåàëüí³ñòü; êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíà íîð-
ìà — êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà ïðàêòèêà.

Áàãàòî ÷îãî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â³äñòàíü ì³æ ïèñàíèì «ïðîñòèì çàêîíîì»
³ ïðàêòèêîþ â ñóäîâèõ çàëàõ ³ â’ÿçíèöÿõ º äîáðèì ³íäèêàòîðîì â³äì³ííîñò³
ì³æ ïèñàíîþ êîíñòèòóö³ºþ òà âæå ³ñíóþ÷îþ â äåðæàâ³ ïðàêòèêîþ äîòðè-
ìàííÿ êîíñòèòóö³¿. Òàê, ó íàñ, ó Í³ìå÷÷èí³, º ïðÿìî-òàêè çðàçêîâå (ïèñàíå)
ïðàâî ïðî ïîïåðåäíº óâ’ÿçíåííÿ, â ÿêîìó îäíîçíà÷íî ðîç’ÿñíåíî, ùî öåé
âèä ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà óìîâè âðàõóâàííÿ ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ íåâèíó-
âàòîñò³ íå ìîæå í³ ñëóãóâàòè «ïîïåðåäíüî âèêîíàíèì ïîçáàâëåííÿì âîë³», í³
ïðèçâîäèòè äî âèçíàííÿ çàòðèìàíèì ñâîº¿ âèíè. Àëå êîæåí ïðàêòèê çíàº,
ùî ñàìå öå ÷àñòî º áåçïîñåðåäí³ìè ä³éñíèìè (íåä³éñíèìè) ïðè÷èíàìè çà-
òðèìàííÿ, òîä³ ÿê â îðäåðàõ íà àðåøò ³ ïîñòàíîâàõ ïî ñêàðç³ çàçíà÷åíî äå-
ùî çîâñ³ì ³íøå. ×åñí³ ïðîêóðîðè, ñë³ä÷³ ³ ñóää³ òàêîæ âèçíàþòü öå â³äêðèòî.

Ñòîñîâíî òåìè ïðî äîìîâëåíîñò³ ùîäî âèðîêó ³ òåìè ïðî âèêîðèñòàííÿ
ïðàâà ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì (ïðî çëîâæèâàííÿ öèì
ïðàâîì) ³ñíóº íåùîäàâíî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Âåðõîâíîãî ñóäó
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1 Roxin. Strafverfahrensrecht. — 22-å âèäàííÿ, 1998. — § 2 (Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî
çàëåæíî â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ïîðÿäêó) Uberschrift zu A.: êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî ÿê ñåéñ-
ìîãðàô äåðæàâíî¿ êîíñòèòóö³¿.



â³ä 16.09.20041, ÿêå âèñâ³òëþº òåïåð³øíþ í³ìåöüêó êðèì³íàëüíî-ïðîöåñó-
àëüíó ïðàêòèêó.

Ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ãîëîâóþ÷èé ðåêîìåíäóâàâ ï³äñóäíîìó â³äêëè-
êàòè êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äê³â ç Äîì³í³êàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ³ ç³çíàòèñÿ
â ñêîºíí³ çëî÷èíó. Â òàêîìó âèïàäêó ñóä áóâ áè ãîòîâèé «çàäîâîëüíèòèñÿ»
ïðèçíà÷åííÿì ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 2 ðîêè ³ 9 ì³ñÿö³â. Â ³íøîìó âè-
ïàäêó ñóä ïîîá³öÿâ ïðèéíÿòè ïîñòàíîâó ïðî íåãàéíå ïîïåðåäíº óâ’ÿçíåííÿ
³ ïðèçíà÷èòè á³ëüø òÿæêå ïîêàðàííÿ.

Ï³äñóäíèé ç³çíàâñÿ â ñêîºíí³ çëî÷èíó ³ áóâ çàñóäæåíèé äî ïîçáàâëåííÿ
âîë³ ñòðîêîì íà 2 ðîêè ³ 9 ì³ñÿö³â. À êîëè ãîëîâóþ÷èé ïîïðîñèâ éîãî «íàõè-
ëèòè ãîëîâó» íà çíàê â³äìîâè â³ä îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ, â³í ¿¿ íàõèëèâ.

Òèì íå ìåíø, çàñóäæåíèé ïîäàâ êàñàö³éíó ñêàðãó íà öå ð³øåííÿ, ³ Ôåäå-
ðàëüíèé Âåðõîâíèé ñóä âèçíàâ éîãî ïðàâîòó. Â³í âáà÷àº â ä³ÿõ ñóäó ïîðó-
øåííÿ § 136à ÊÏÊ, ÿêèé, ñåðåä ³íøîãî, ðåãóëþº çàáîðîíó êàòóâàíü ³ âñòà-
íîâëþº çàáîðîíó âèêîðèñòàííÿ âñ³õ ïîêàçàíü, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê íåäî-
ïóñòèìèõ ìåòîä³â äîïèòóâàííÿ. Ó ð³øåíí³ ñêàçàíî: «ßê áóëî âñòàíîâëåíî
êîëåã³ºþ, â õîä³ ïðîâàäæåííÿ ÷åðåç êîíêëþäåíòíî âèðàæåíå ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî ï³äñóäíèé áóäå çààðåøòîâàíèé, ÿêùî â³í íå ç³çíàºòüñÿ â ñêîºíí³ çëî÷èíó,
ïîäàñòü çàïëàíîâàíå êëîïîòàííÿ ïðî äîïóùåííÿ äîêàç³â ³ ÷åðåç öå ñóäîâå
çàñ³äàííÿ çìóøåíå áóäå ïåðåðâàòèñÿ, ñóä çåìë³ çàãðîæóâàâ çàñòîñóâàííÿì
çàõîäó, íåäîïóñòèìîãî çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî
ïðàâà, ³ ÷åðåç öå ïîðóøèâ ðå÷åííÿ 3 àáçàöó 1 § 136à ÊÏÊ.

Ïîãðîæóâàííÿ àðåøòîì î÷åâèäíî ñëóãóâàëî, ÿê ñïðàâåäëèâî âêàçóºòüñÿ
â êàñàö³éí³é ñêàðç³, îòðèìàííþ ç³çíàííÿ ïðî ñêîºííÿ çëî÷èíó. Â öüîìó âè-
ïàäêó âîíî áóëî òàê ñàìî íåäîïóñòèìå, ÿê ³ áåçïîñåðåäíº ïîºäíàííÿ ïèòàí-
íÿ ïðî àðåøò ç ïðîöåñóàëüíî äîïóñòèìèì ïîäàííÿì êëîïîòàííÿ ïðî äîïó-
ùåííÿ äîêàç³â. Òàê³ ä³¿ ñóäó º íåäîïóñòèìèìè ç òî÷êè çîðó ïðèíöèïó ïðàâî-
âî¿ äåðæàâè... Òîìó ç³çíàííÿ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå (ðå÷åííÿ 2 àáçàöó 3
§ 136à ÊÏÊ)».

²íøà õàðàêòåðèñòèêà â³äíîñèí ì³æ êîíñòèòóö³éíèì òà êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíèì ïðàâîì íàëåæèòü îäíîìó ç íàéâèäàòí³øèõ íàóêîâö³â ó ãàëóç³
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Å. Øì³äòó. Â³í íàçâàâ Êðèì³íàëüíî-
ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ «Çàêîíîì ïðî âèêîíàííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó» —
òîáòî çàêîíîì, ÿêèé êîíêðåòèçóº êîíñòèòóö³þ äëÿ ¿¿ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñó-
âàííÿ â êðèì³íàëüí³é þñòèö³¿. Àëå «çàêîí ïðî âèêîíàííÿ» îçíà÷àº ùå á³ëü-
øå: òàêå ïîíÿòòÿ äåìîíñòðóº, ùî âñ³ íîðìè Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ïîëîæåíü êîíñòèòóö³¿, ³ ïðè öüîìó ìàþòüñÿ íà
óâàç³ íå ò³ëüêè îñíîâí³ ïðàâà.

Ìåí³ ìîæóòü çàïåðå÷èòè: ÿêå â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó ìàº
òà ÷àñòèíà êîíñòèòóö³¿, ÿêà ðåãóëþº îðãàí³çàö³þ äåðæàâè, ïîðÿäîê çàêîíî-
äàâ÷èõ îðãàí³â, ôåäåðàëüíó ñòðóêòóðó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíà,
çàêîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó, ðîçïîä³ë ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü, ³
íàâïàêè?

Â³äïîâ³äü ìàº äâà àñïåêòè: ïî-ïåðøå, ïàðàëåëüíî ç óñ³ìà öèìè äåðæàâ-
íî-îðãàí³çàö³éíèìè êîíñòèòóö³éíèìè ïðàâèëàìè ³ñíóþòü íîðìè ìàòåð³àëü-
íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ÿê³ ¿õ çàõèùàþòü, ³ ïî-äðóãå — ³ äëÿ ìåíå öå º
âàæëèâèì — êîíñòèòóö³ÿ ñòâîðþº â ñóêóïíîñò³ ï³äñòàâè äëÿ äåìîêðàòè÷íî¿
ëåã³òèì³çàö³¿ êîæíîãî ïðîÿâó çä³éñíåííÿ äåðæàâîþ ñâî¿õ âëàäíèõ ôóíêö³é
òà çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñó. À ùî º ðåàë³çàö³ºþ ïðàâà äåðæàâè íà êðèì³íàëü-
íå ïåðåñë³äóâàííÿ çà ñêîºííÿ çëî÷èí³â (Strafanspruchs) ó ôîðì³ ïðîöåäóð
êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ÿê íå âðåãóëüîâàíå çä³éñíåííÿ âëàä-
íèõ ôóíêö³é ³ âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíî¿ ìîíîïîë³¿ ïðèìóñó? Õî÷à ³ ïîçà êðè-
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ì³íàëüíèì ïåðåñë³äóâàííÿì ³ñíóº äåðæàâíèé ïðèìóñ (íàïðèêëàä, ó ïðåâåí-
òèâíîìó ïîë³öåéñüêîìó ïðàâ³), àëå ïðè ðåïðåñèâíîìó êðèì³íàëüíîìó ïåðå-
ñë³äóâàíí³ ïîñò³éíî éäåòüñÿ ïðî äåðæàâíèé ïðèìóñ ùîäî ³íäèâ³ä³â. Éîãî
îáìåæåííÿ ³ ñòðèìóâàííÿ º çàâäàííÿì êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà,
ÿêå â³äáèâàº îñíîâí³ ïðàâà. «Ñòâîðèòè çàõèñí³ ôîðìè», — ñêàçàâ Â. Õàññå-
ìåð, ³ òåïåð ó Í³ìå÷÷èí³ ö³ ñëîâà ñòàëè êðèëàòèìè ñåðåä ïðèõèëüíèê³â êðè-
ì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ÿêå â³äïîâ³äàº ïðèíöèïàì ïðàâîâî¿ äåðæàâè.

Àëå íå âñ³ þðèñòè — ôàõ³âö³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ç öèì çãîäí³. Â³äì³í-
í³ñòþ ì³æ ïèñàíîþ êîíñòèòóö³ºþ ³ êîíñòèòóö³éíîþ ä³éñí³ñòþ º òå, ùî áàãà-
òî «÷èñòèõ ïðàêòèê³â» Êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ äóæå ìàëî ìîæóòü îòðèìàòè
â³ä äîãìàòè÷íîãî ðîçóì³ííÿ Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ÿê çàêî-
íó ïðî âèêîíàííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó. Äîñâ³ä÷åí³ çàõèñíèêè ó êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâàõ äóæå ñòðèìàíî ïîñèëàþòüñÿ íà Îñíîâíèé çàêîí àáî ñóäîâó ïðàê-
òèêó Ôåäåðàëüíîãî Âåðõîâíîãî ñóäó â áåñ³äàõ ³ç ñóääÿìè òà ïðîêóðîðàìè,
îñòåð³ãàþ÷èñü òàêèõ âèñëîâ³â, ÿê, íàïðèêëàä, öåé: «ßêùî õòîñü ïî÷èíàº ãî-
âîðèòè ïðî êîíñòèòóö³þ, â³í íå ìàº æîäíîãî óÿâëåííÿ ïðî ïðàêòèêó». Òàêà
äóìêà çóñòð³÷àºòüñÿ òàê ñàìî ÷àñòî, ÿê ³ íåâèçíàííÿ þðèñòàìè-ïðàêòèêà-
ìè ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè, çðîáëåíî¿ ïðîôåñîðàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. ßê-
áè õòîñü çàõîò³â îïèñàòè ç òî÷êè çîðó òåîð³¿ ñïîñ³á ìèñëåííÿ òàêèõ ïðàêòè-
ê³â, òî Îñíîâíèé çàêîí âèãëÿäàâ áè äàëåêîþ â³ä ñôåðè ïðàâà ë³ðèêîþ àáî
éîãî ìîæíà áóëî á ïîð³âíÿòè ç Äåñÿòüìà çàïîâ³äÿìè ç³ Ñòàðîãî Çàâ³òó Á³áë³¿:
ó ìåòàô³çè÷í³é ñôåð³ âîíè ä³éñí³, àëå íå äîâåäåí³ íà ïðàêòèö³.

Àíòèïàò³ÿ þðèñò³â-ôàõ³âö³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà äî âñòàíîâëåííÿ êîí-
ñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ìàñøòàáó ñâî¿õ ä³é ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà òàêîæ ç òèì,
ùî â³äíîñèíè ì³æ Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì òà Îñíîâ-
íèì çàêîíîì â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ çíà÷íî çì³íèëèñÿ.

ßêùî äî 60-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êî-
äåêñ ìîæíà áóëî âèçíà÷èòè ÿê «Magna charta îáâèíóâà÷åíîãî», ÿêà çàõèùàº
éîãî â³ä âòðó÷àííÿ â éîãî ïðèâàòíó ñôåðó ³ àâòîíîì³þ, òî çãîäîì ñòàëîñÿ
òàêå.

Êóëüì³íàö³éíèì ìîìåíòîì äëÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ çì³íè Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî êîäåêñó ñòàëî îäíå ñïðèÿòëèâå äëÿ ïðàâ îñîáèñòîñò³ ³ âèñîêî-
ÿê³ñíå, ç òî÷êè çîðó ïðàâîâî¿ êðà¿íè, ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³é-
íîãî ñóäó, ÿêå, íà ïåðøèé ïîãëÿä, âçàãàë³ íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç êðèì³-
íàëüíèì ³ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì ïðàâîì. Âîíî ñòîñóâàëîñÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïîäàíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â âèñòóïàëè ïðîòè øèðî-
êîìàñøòàáíîãî ³ çàêîíîäàâ÷î âðåãóëüîâàíîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ Í³ìå÷÷è-
íè (òîä³ ùå — Çàõ³äíî¿ Í³ìå÷÷èíè). Ïåðåäáà÷àëîñü îòðèìàòè â³ä êîæíîãî
ãðîìàäÿíèíà íàøî¿ êðà¿íè îñîáèñò³ â³äîìîñò³: äàòà ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ,
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè, ÿêèì øëÿõîì â³í ïîâåðòàºòüñÿ ç ðîáîòè
äîäîìó. Òîä³ ìè ïåðåáóâàëè ñàìå â ïåð³îä³ ðîçáóäîâè íîâî¿ ïðàâîâî¿ ñôåðè,
ùî âèíèêëà âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåð³â ó ïóáë³÷íîìó óïðàâë³íí³:
ïðàâà çàõèñòó äàíèõ.

Ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî äåðæàâà ìîæå íàäàòè îêðåìó îñîáèñòó îçíàêó êîæ-
íîãî ãðîìàäÿíèíà øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííî¿ îáðîáêè äàíèõ ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ, äóæå øâèäêî, âñ³ì ñâî¿ì ñòðóêòóðàì ³ ç áóäü-ÿêîþ ìåòîþ, âèêëè-
êàëà îáãðóíòîâàí³ ïîáîþâàííÿ òîòàëüíî¿ ðåºñòðàö³¿ íàñåëåííÿ. Ö³ ïèòàííÿ
áóëè ïîðóøåí³ â êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàííÿõ, ùî ñïðè÷èíèëî ïðèéíÿòòÿ îä-
íîãî ç íàéâàæëèâ³øèõ ð³øåíü Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, òàê çâà-
íîãî Ð³øåííÿ ïðî ïåðåïèñ íàñåëåííÿ1.
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Ó íüîìó Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé ñóä «âèíàéøîâ» íîâå îñíîâíå ïðà-
âî. Äî öüîãî ÷àñó òðèâàþòü ñóïåðå÷êè ñòîñîâíî òîãî, ÷è, ä³éñíî, ïåðåë³ê
îñíîâíèõ ïðàâ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íàø³é êîíñòèòóö³¿, áóâ ðîçøèðåíèé íîâèìè,
÷è òóò éäåòüñÿ ïðî íåïèñàíå, ðîçâèíóòå â ñóäîâ³é ïðàêòèö³ «ñèíòåòè÷íå»
îñíîâíå ïðàâî — ïîºäíàííÿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ñâîáîäè, çàãàëüíîãî ïðàâà
îñîáèñòîñò³ íà ïðèâàòíó àâòîíîì³þ. ßê áè òàì íå áóëî, îñíîâíå ïðàâî íà
³íôîðìàö³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ îçíà÷àº, ùî êîæíèé ³íäèâ³ä ìîæå, â ïðèí-
öèï³, ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ñâîº¿ îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿, òîáòî
ùîäî òîãî, õòî ìàòèìå éîãî äàí³, õòî ìîæå ïåðåäàâàòè ¿õ äàë³, õòî ìîæå ââî-
äèòè ö³ äàí³ â êîìï’þòåð, õòî ³ ïðîòÿãîì ÿêîãî ÷àñó ìîæå ¿õ òàì çáåð³ãàòè.

Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé ñóä âèçíàâ òàêîæ, ùî âèêîíàííÿ çàâäàíü
äåðæàâíèìè îðãàíàìè, áåçóìîâíî, íå áóëî á ìîæëèâèì, ÿêáè êîæíèé ãðî-
ìàäÿíèí, íà ñâ³é âëàñíèé ðîçñóä, ì³ã áè â³äìîâèòè äåðæàâ³ ó íàäàíí³ áóäü-
ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñåáå. Îòæå, â³í âèçíà÷èâ íåîáõ³äí³ âèíÿòêè ç ïðèíöèïó
ïðî ñàìîâèçíà÷åííÿ ó âèãëÿä³ ïðàâèëà: âèêîðèñòàííÿ îñîáèñòèõ â³äîìî-
ñòåé íå ñóïåðå÷èòü êîíñòèòóö³¿, ÿêùî îñîáà, ÿêî¿ ñòîñóþòüñÿ ö³ â³äîìîñò³,
äàº ñâîþ çãîäó, ÿêùî âèêîðèñòàííÿ â³äîìîñòåé ìàº ïåâíó ìåòó àáî êîí-
êðåòíå âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ÷³òêî äîçâîëåíå ñóäîì. Òàê³ âèìîãè ùîäî
äîïóñòèìîãî çáèðàííÿ â³äîìîñòåé ³ âèêîðèñòàííÿ îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿ ìà-
ëè çíà÷í³ íàñë³äêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.

Ñóòí³ñòü êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî ñë³äñòâà ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïðîòè âîë³
ï³äîçðþâàíîãî òà îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ íåð³äêî áåç ¿õ â³äîìà, çáèðàòè
îñîáèñò³ â³äîìîñò³ ïðî íèõ ³ çàñòîñîâóâàòè ¿õ ç ìåòîþ ïîçáàâëåííÿ ëþäèíè
ñâîáîäè, íå êàæó÷è âæå ïðî ïîâí³ñòþ íåêîíòðîëüîâàíó ïåðåäà÷ó â³äîìî-
ñòåé ïóáë³ö³ ÷åðåç â³äêðèòå ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ.

Öåé ïðèíöèï ïóáë³÷íîñò³ ãðóíòóâàâñÿ íà ñòàð³é çàêîíîäàâ÷³é îñíîâ³.
Ð³øåííÿ, ùî âèãîëîøóºòüñÿ ³ì’ÿì íàðîäó, ìàº íàáèðàòè ÷èííîñò³ ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê íàðîä ïåðåñâ³ä÷èòüñÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ äîêàç³â.

ßê æå ìè ìàºìî òåïåð, ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåïèñ íàñåëåííÿ,
ñòàâèòèñÿ äî òàºìíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîêóðàòóðè ³ ïîë³ö³¿ ïåðåä âèñóâàí-
íÿì îáâèíóâà÷åííÿ àáî ïðèïèíåííÿì ïðîâàäæåííÿ? Àäæå â çàêîíîäàâ÷èõ
ïðèïèñàõ ñòàðî¿ ðåäàêö³¿ Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ïðî öå ìàé-
æå íå éøëîñÿ — âîíà ùå äîòðèìóâàëàñü óÿâëåííÿ, ùî ïðè ñë³ä÷îìó ïðîâà-
äæåíí³ éäåòüñÿ ïðî âíóòð³øí³é ï³äãîòîâ÷èé àêò ùîäî ïóáë³÷íî¿ ñêàðãè, ÿêà
ïîäàâàòèìåòüñÿ â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³. Òå, ùî òàêå ïîïåðåäíº ïðîâàäæåííÿ
³íîä³ ìîæå òðèâàòè äåê³ëüêà ðîê³â ³ âæå çàäîâãî äî âèíåñåííÿ ð³øåííÿ ïðî
âèíó àáî íåâèíóâàò³ñòü çíèùèòü óìîâè äî ³ñíóâàííÿ, àâòîðè ñòàðîãî ÊÏÊ
ùå íå ââàæàëè çà ìîæëèâå. Ïîð³âíÿíî ç âèìîãàìè ð³øåííÿ ïðî ïåðåïèñ íà-
ñåëåííÿ, ïðàêòèêà ñë³ä÷îãî ïðîâàäæåííÿ (weitgehend) ðóõàëàñü ó â³ëüíîìó
â³ä çàêîíó (gesetzesfreien) ïðîñòîð³.

Îòæå, ìè çã³äíî ç ð³øåííÿì ïðî ïåðåïèñ íàñåëåííÿ ñïî÷àòêó íåð³øó÷å, à
çãîäîì ö³ëêîì îáãðóíòîâàíî ³ øèðîêî (flachendeckend) çàïèñàëè â Êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ çàêîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ äëÿ âñ³õ ìîæëè-
âèõ òàºìíèõ ñë³ä÷èõ ìåòîä³â. Ïðè öüîìó íàì çäàâàëîñÿ, ùî ìè ä³ºìî â³äïî-
â³äíî äî ïðèíöèïó ïðàâîâî¿ äåðæàâè, íå ïîì³÷àþ÷è ñïî÷àòêó, ùî öå îçíà-
÷àº: Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ, ÿêèé ðàí³øå ñêëàäàâñÿ ç ïå-
ðåë³êó ïðàâ îáâèíóâà÷åíîãî, âñå á³ëüøå çì³íþâàâñÿ â á³ê êàòàëîãó ïðàâ
îðãàí³â êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ í³áè çì³íèâ ïîëþñè: äî
öüîãî ÷àñó â³í áóâ ñîþçíèêîì ãðîìàäÿí, ÿêèé íàäàâàâ ¿ì ïðàâà ïðîòè äåð-
æàâè, à â³äòåïåð â³í — ñîþçíèê äåðæàâè, ÿêèé äîçâîëÿº ¿é âñå, ùî ¿é ïîòð³á-
íî ³ ùî âîíà õî÷å ìàòè, ùîá ñòåæèòè çà ñâî¿ìè ãðîìàäÿíàìè: ïðîñëóõîâóâà-
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òè òåëåôîíí³ ðîçìîâè, ï³äñëóõîâóâàòè ³ âåñòè ñòåæåííÿ çà äîïîìîãîþ ïîøòî-
âîãî êîíòðîëþ. Âñå öå òåïåð ðàïòîì «ñóâîðî â³äïîâ³äàº ïðèíöèïó ïðàâîâî¿
äåðæàâè», òîáòî ìàº çàêîííèé äîçâ³ë.

Ö³ íîâ³ çàêîíí³ ïîâíîâàæåííÿ ïðåòåíäóþòü ùå é íà òå, ùî âîíè âñåñòî-
ðîííüî ðåãóëþþòü äåðæàâíå âòðó÷àííÿ â îñíîâí³ ïðàâà. Öå îçíà÷àº, ùî
âîäíî÷àñ ³ç ïåðåë³êîì óñ³õ äîïóñòèìèõ âèä³â âòðó÷àíü áóäóòü âèçíà÷åí³ ìå-
æ³ íåäîïóñòèìèõ. Àëå â öüîìó òàêîæ º ñâîÿ «ðîäçèíêà»: ïî-ïåðøå, íîðìè
ùîäî äîçâîëó íàïèñàí³ ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ íåâèçíà÷åíèõ ïðàâîâèõ ïîíÿòü,
ùî ìàéæå âñå, íà ùî áàæàíî á ìàòè äîçâ³ë, ìîæíà ï³äâåñòè ï³ä öå ôîðìó-
ëþâàííÿ çà ïåâíîãî òëóìà÷åííÿ, ³, ïî-äðóãå, îðãàíàì êðèì³íàëüíîãî ïåðå-
ñë³äóâàííÿ ï³øîâ íà êîðèñòü ïðàäàâí³é í³ìåöüêèé ïðàâîâèé ïðèíöèï
óíèêíåííÿ ñóää³âñüêîãî êîíòðîëþ: âòðàòà ïîòðåáè çàõèñòó ïðàâà âíàñë³äîê
òîãî, ùî ìèíóâ ñòðîê äàâíîñò³ ³ âñòàíîâëåíî ôàêò çä³éñíåííÿ çëî÷èíó.

Ïðèêëàä ðîçïëèâ÷àñòîñò³ ï³äñòàâ âòðó÷àííÿ, íàâåäåíèõ ó ãåíåðàëüí³é
êëàóçóë³ ³ çàãàëüíèõ ïðàâîâèõ òåðì³íàõ, ùî ñõèëÿþòü äî ðîçøèðþâàëüíîãî
òëóìà÷åííÿ, ñòîñóºòüñÿ ñàìå âòðó÷àííÿ â òàê³ çîíè ïðèâàòíî¿ ñôåðè, ÿê³
äîíåäàâíà ùå áóëè àáñîëþòíî çàõèùåí³: ñï³ëêóâàííÿ ó âëàñí³é êâàðòèð³.
Òå, ùî ïðèíàéìí³ òóò äåðæàâà íå ìîæå òàºìíî ï³äñëóõîâóâàòè, áóëî ñàìå
ñîáîþ çðîçóì³ëèì çà ðåäàêö³ºþ ñòàòò³ 13 Îñíîâíîãî çàêîíó, â ÿê³é â³í ä³ÿâ
ùå äî 1998 ðîêó. Êâàðòèðà º «íåäîòîðêàííîþ» — òàê â³í çàçíà÷àº. Òîä³
êð³ì³íàë³ñòè õîò³ëè îáîâ’ÿçêîâî çì³íèòè êîíñòèòóö³þ â öüîìó ïóíêò³, àäæå
â³ðèëè, ùî ó áîðîòüá³ ç «îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ» íå ìîæíà â³äìîâëÿòè-
ñÿ â³ä òàê çâàíîãî íåîáõ³äíîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà æèòëîì (³íòåíñèâíî-
ãî âòðó÷àííÿ ç ìåòîþ ï³äñëóõîâóâàííÿ). Òîìó Îñíîâíèé çàêîí â öüîìó
ïóíêò³ áóâ çì³íåíèé, àëå âîäíî÷àñ § 100ñ ÊÏÊ ïåðåäáà÷àëîñü, ùî çà óìîâ,
ÿê³ òàì äîñèòü ïîâíî âðåãóëüîâàí³, ìîæíà òàêîæ âñòàíîâëþâàòè òåõí³êó
äëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ ³ â êâàðòèðàõ, äå, çà ï³äîçðîþ, âåäóòüñÿ ðîçìîâè ïðî
òÿæê³ çëî÷èíè.

Ç öüîãî ïðèâîäó Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé ñóä 3 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ÿêå ïðèâåðíóëî âåëèêó óâàãó1: õî÷à òðåáà çìèðèòèñÿ ç
òèì, ùî íåîáõ³äíîþ á³ëüø³ñòþ Í³ìåöüêîãî Áóíäåñòàãó çì³íåíî êîíñòèòóö³þ
(òîáòî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ñàìå ïî ñîá³ íå ñóïåðå÷èòü êîíñòèòóö³¿),
àëå íîðìè ÊÏÊ º òàêèìè, ùî â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³¿ ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³
äâîõ óìîâ: 1) âòðó÷àííÿ â ïðàâà îñîáè äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ïðè ðîçêðèòò³
îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â (çà ÿê³ ïðèçíà÷àºòüñÿ ïîíàä 5 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ
âîë³); 2) íåîáõ³äíî âæèòè çàõîä³â, ùîá çì³ñò ðîçìîâ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³íòèì-
íèõ ñôåð, âèêëþ÷àâñÿ ³ç çàõîä³â ïðîñëóõîâóâàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ÷èí-
íèé ÊÏÊ íå ãàðàíòóº öèõ óìîâ, çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí äî ñåðåäèíè 2005 ðî-
êó âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó.

Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé ñóä çíàéøîâ òàêîæ çàñ³á ïðîòè ï³äðèâó
íàäàíî¿ íà ï³äñòàâ³ êîíñòèòóö³¿ ãàðàíò³¿ íàäàííÿ ïðàâ ó âèãëÿä³ àðãóìåíòó
ïðî â³äñóòí³òü ïîòðåáè ïðàâîâîãî çàõèñòó. Öå ñòîñóºòüñÿ îáøóêó æèòëà.
Íà ïðàêòèö³ â³í ÷àñòî ïðîâîäèâñÿ áåç ïåðåäáà÷åíî¿ ïîñòàíîâè ñóäó, ³ çâåð-
íåííÿ äî ñóäó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó áëîêóâàëîñÿ àðãóìåíòîì, ùî òåïåð
âæå í³÷îãî íå ìîæíà âèïðàâèòè, òîáòî ñêàðãà º íåäîïóñòèìîþ íàâ³òü òîä³,
êîëè ïðàâîâ³ ïåðåäóìîâè äëÿ îáøóêó æèòëà áóëè â³äñóòí³ ç ñàìîãî ïî÷àòêó.

Ç öüîãî ïðèâîäó Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ÷³òêî âñòàíîâèâ, ùî
ïðè òàêîìó âòðó÷àíí³ â îñíîâíå ïðàâî, íàâ³òü ³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó,
³ñíóº ïîòðåáà ó ïðàâîâîìó çàõèñò³2 ³ ùî ñêàðãà ìàº áóòè âèçíàíà îáãðóíòî-
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âàíîþ âæå òîä³, êîëè íåïðàâîì³ðíî ìîæå âèíèêíóòè «íåáåçïåêà çàòðèìàí-
íÿ» ÿê ïåðåäóìîâà äëÿ ïðîíèêíåííÿ â êâàðòèðó áåç ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó
ñóäó1.

Îõî÷å òàêîæ íàâ³â áè ³íø³ ïðèêëàäè, çîêðåìà òàê³, ùî ñòîñóþòüñÿ âèêî-
ðèñòàííÿ ñóääÿìè (Tatrichter) ïðàâà äîêàçóâàííÿ ³ â³ëüíî¿ ñóää³âñüêî¿ îö³í-
êè äîêàç³â2. Ïðîòå ñïîä³âàþñü, ùî ³ òàê î÷åâèäíî, äå ³ñíóº íåáåçïåêà äëÿ
ïðàâîâî¿ äåðæàâè, íàâ³òü òîä³, êîëè ïèñàíà êîíñòèòóö³ÿ ³ ïèñàíå êðèì³íàëü-
íî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî íà ïåðøèé ïîãëÿä çàäîâîëüíÿþòü âñ³ âèìîãè äî êðè-
ì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ â ïðàâîâ³é äåðæàâ³. Ìàþ íàä³þ, ùî áóâ ïåðåêîíëèâèì ó
òîìó, íàñê³ëüêè âàæëèâî, ùî ìè ìàºìî ôóíêö³îíóþ÷å êîíñòèòóö³éíå ñóäî-
÷èíñòâî, ÿêå º êîðèñíèì íàâ³òü äëÿ îêðåìèõ íîñ³¿â îñíîâíèõ ïðàâ.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÅ ÒÀ ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß

Ð²ØÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÄËß ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÍÎÐÌ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Ì. Êîñòèöüêèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

1. Êðèì³íàëüíå ïðàâî º îäí³ºþ ç íàéäàâí³øèõ ãàëóçåé ïðàâà. ßê îõîðîí-
íå âîíî âæå áóëî ïðèñóòíº â ñòàðîäàâí³õ ªãèïò³, Âàâ³ëîí³, ²íä³¿, Êèòà¿. Êðè-
ì³íàëüíå ïðàâî (ïîðÿä ³ç öèâ³ëüíèì) ðîçâèâàºòüñÿ ³ç çâè÷àºâîãî ó íàøèõ
ïðåäê³â ó ïåð³îä Ñòàðîäàâíüî¿ Ðóñ³ ³ îòðèìóº çàêð³ïëåííÿ â «Ðóñüê³é ïðàâä³»
òà «Ïðàâäàõ» ßðîñëàâè÷³â.

Â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè ïðîôå-
ñîð Â. Ãàññåìåð ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ òàêîæ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ³ â ³ñòîð³¿
Í³ìå÷÷èíè êðèì³íàëüíå ïðàâî áóëî ïåðøèì, ÿêå í³ìö³ îñÿãíóëè ³ ÿêèì êå-
ðóâàëèñÿ.

2. Êðèì³íàëüíå ïðàâî º ïóáë³÷íèì ïðàâîì, âîíî ðåãóëþº â³äíîñèíè, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü çàãàëüíèé ñï³ëüíèé (ïóáë³÷íèé) ³íòåðåñ. Ïîä³ë ïðàâà íà ïóá-
ë³÷íå ³ ïðèâàòíå, ÿê â³äîìî, áóâ çàïî÷àòêîâàíèé ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³. Ðèì-
ñüêèé þðèñò Óëüï³àí òðàêòóâàâ ïóáë³÷íå ïðàâî ÿê òàêå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç îñíîâ-
íèìè çàñàäàìè äåðæàâè, ¿¿ ôóíêö³ÿìè, îðãàíàìè òà ³íñòèòóö³ÿìè. Ñüîãî-
äí³øíº ºâðîïåéñüêå ïðàâî ìàº òðè äæåðåëà, àáî áàçóºòüñÿ íà «òðüîõ êèòàõ»:
äàâíüîãðåöüê³é, àáî åëë³íñüê³é, ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, ðèìñüêîìó ïðàâ³ òà õðèñ-
òèÿíñüê³é åòèö³. Ïåðøå äæåðåëî ïîâ’ÿçàíå ç âèçíà÷åííÿì êîíöåïö³¿ ñïðà-
âåäëèâîñò³, ð³âíîñò³ ³ ñâîáîäè, äðóãå — ³ç çì³ñòîì ïîçèòèâíîãî, ïóáë³÷íîãî ³ ïðè-
âàòíîãî ïðàâà, à òðåòº — ç ïåâíîþ ³äåîëîã³ºþ, åòè÷íèì ñòðèæíåì ïðàâà.

3. Êðèì³íàëüíå ïðàâî íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç êîíñòèòóö³éíèì, ÿêå, íà
ì³é ïîãëÿä, º îäíî÷àñíî ³ ïóáë³÷íèì, ³ ïðèâàòíèì. Ì³ðêóâàííÿ ïðî äâîºäè-
íó ïðèðîäó êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà (ÿê ïóáë³÷íî-ïðèâàòíîãî) ìîæå âèêëèêà-
òè çàïåðå÷åííÿ, îñê³ëüêè òðàäèö³éíî éîãî òðàêòóþòü ÿê ïóáë³÷íó ãàëóçü.
Îäíàê, îñê³ëüêè êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ââàæàºòüñÿ ôóíäàìåíòîì ïðàâîâî¿
ñèñòåìè, à êîíñòèòóö³ÿ ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó ³ º Îñíîâíèì çàêîíîì,
º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî öåé ôóíäàìåíò — òàêà îñíîâà, ç ÿêî¿ âëàñíå
âèðîñòàº ³ ïóáë³÷íå, ³ ïðèâàòíå ïðàâî, ùî çàïî÷àòêîâóþòüñÿ íà ð³âí³ ïðèí-
öèï³â êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. ßêáè êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ìàëî ìîí³ñòè÷íó
ïðèðîäó, âîíî íå ìîãëî á áóòè áàçîþ äëÿ äâîõ áëîê³â ïðàâà — ïóáë³÷íîãî ³
ïðèâàòíîãî. Êîëè ç’ÿâèëîñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâî? Íàïåâíî, éîãî ïîÿâó ìîæ-
íà ïîâ’ÿçóâàòè ç ÷àñàìè öàðÿ Õàììóðàï³ ÷è ïåð³îäîì íàïèñàííÿ ºãèïåò-
ñüêèõ ïàï³ðóñ³â, ó ÿêèõ éäåòüñÿ ïðî çàáîðîíè ³ êàðó çà ïîðóøåííÿ ïåâíèõ
ïðèïèñ³â, çàêîí³â ÷è óñòàíîâëåíü æåðö³â. À êîëè ç’ÿâèëîñÿ êîíñòèòóö³éíå
ïðàâî? Çãàäóâàëàñÿ Ìàãíàêàðòà (1215 ð³ê), òà ÷è òðåáà ¿¿ ââàæàòè çá³ðíè-
êîì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà? À, ìîæå, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ç’ÿâèëîñÿ ç ïîÿ-
âîþ êîíñòèòóö³é ó XVIII ñòîë³òò³ (àìåðèêàíñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, ïîëüñüêî¿,
óêðà¿íñüêî¿)? Ùîäî îñòàííüî¿, òî ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïðîåêò 1710 ðîêó. ×è, ìî-
æå, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ç’ÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè ó XIX ñòîë³òò³, êîëè òðèâàëî ñòà-
íîâëåííÿ îêðåìî¿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà? Íà ì³é ïîãëÿä, ïðîáëåìó
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çâ’ÿçêó êðèì³íàëüíîãî ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òðåáà âèð³øóâàòè ò³ëüêè ç
óðàõóâàííÿì äâîõ ìîìåíò³â: ïîÿâîþ ³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì ³, íîðì,
âëàñíå, êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Êðèì³íàëüíå ïðàâî ÿê ïóáë³÷íå ìóñèòü áà-
çóâàòèñÿ íà êîíñòèòóö³éíèõ ïðèíöèïàõ, çîêðåìà: âåðõîâåíñòâî ïðàâà (ñòàò-
òÿ 8), â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâè ïåðåä ëþäèíîþ (ñòàòòÿ 3), ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ,
çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü, ã³äí³ñòü º íàéá³ëüøîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ (ñòàòòÿ 3), íà-
ðîä — íîñ³é ñóâåðåí³òåòó, äæåðåëî âëàäè (ñòàòòÿ 5), ùîäî ðîë³ ì³æíàðîäíîãî
ïðàâà â íàö³îíàëüíîìó ïðàâ³ (ñòàòòÿ 9), ð³âí³ñòü ó ïðàâàõ ³ ã³äíîñò³ (ñòàò-
òÿ 21), ïðÿìà ä³ÿ íîðì êîíñòèòóö³¿ (ñòàòòÿ 8)1. Çàçíà÷åí³ òà ³íø³ êîíñòèòó-
ö³éí³ ïðèíöèïè º áàçîâèìè ³ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà.

Êîíñòèòóö³éí³ ïðèíöèïè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â óêðà¿íñüê³é Êîíñòèòóö³¿, íå º
âèíàõîäîì ñüîãîäåííÿ, äîðîáêîì àâòîð³â óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿. Âîíè áó-
ëè çàô³êñîâàí³ â ï³äñóìêîâèõ àêòàõ ôðàíöóçüêî¿ ³ àìåðèêàíñüêî¿ ðåâîëþ-
ö³é XVIII ñòîë³òòÿ ³ óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ. Çîêðåìà, òàê³
ïðèíöèïè, ÿê ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ñâîáîäà, áóëè ïðîãîëîøåí³ â êîíñòèòóö³ÿõ,
à òàêîæ îòðèìàëè ðåàë³çàö³þ ó êðèì³íàëüíîìó çàêîí³. Ùîäî óêðà¿íñüêîãî
êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, òî âèíèêàº çàïèòàííÿ, äå âîíè ì³ñòÿòüñÿ? Ó Êðèì³-
íàëüíîìó êîäåêñ³, ïðèéíÿòîìó 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó, ³ ñëîâîì íå éäåòüñÿ ïðî
ñïðàâåäëèâ³ñòü, çîêðåìà ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ïîêàðàííÿ.

4. Ïðîôåñîð ô³ëîñîô³¿ ³ ïðàâà Ã. Ðàäáðóõ ïèñàâ, ùî ñóòü ïðàâîâîãî ï³äõî-
äó ç ïîçèö³¿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà ïîëÿãàº â äîòðèìàíí³ ñïðàâåäëèâîñò³, äî-
ö³ëüíîñò³ ³ ïðàâîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³. Òàêèé ï³äõ³ä ìîæå áóòè óòî÷íåíèé, à ïðèí-
öèï öåé — ðîçøèðåíèé. Âèäàºòüñÿ, ùî âåðõîâåíñòâî ïðàâà ìàº âêëþ÷àòè
ñâîáîäó îñîáè, ð³âí³ñòü ³ â³ëüí³ñòü. Ö³ ïðèíöèïè â Óêðà¿í³ ìè ëèøå ïî÷àëè
çàïðîâàäæóâàòè â ïðàâîçàñòîñóâàíí³, çîêðåìà â ïðàêòèö³ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè. Àëå ó ìåíå ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ìè äóæå ñåðéîçíî çà-
ï³çíèëèñÿ ³ íå äóæå óñï³øíî íàçäîãàíÿºìî òîé «ïîòÿã» ³ñòîð³¿. Õî÷à íå ëèøå
â ³ñòîð³¿ Ôðàíö³¿, Àâñòð³¿, Âåéìàðñüêî¿ ðåñïóáë³êè, à é â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè (1917—1920 ðîêè) âåðõîâåíñòâî ïðàâà áóëî çàô³êñîâàíå â êîíñòè-
òóö³¿ òà çàñòîñîâóâàëîñÿ íà ïðàêòèö³.

Ó öüîìó ïëàí³ âèíèêàº çàïèòàííÿ, ÷è ìîæóòü êîíñòèòóö³éí³ ïðèíöèïè
áóòè çàñòîñîâàí³ ïðè ðåàë³çàö³¿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó? Ç îäíîãî áîêó, ÷àñ-
òèíà ïåðøà ñòàòò³ 3 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âêàçóº, ùî çàêîíîì
ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü º âèíÿòêîâî Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿-
íè, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà Êîíñòèòóö³¿, çàãàëüíîâèçíà÷åíèõ ïðèíöèïàõ ³ íîð-
ìàõ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.

Ó òîé æå ÷àñ ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 3 öüîãî Êîäåêñó âêàçóº, ùî çàêîíè ïðî
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàáóâàþòü ÷èííîñò³ ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíè ³ì-
ïëàíòîâàí³, âïèñàí³ â Êîäåêñ. Òîáòî ïîçà Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè
æîäíèõ êðèì³íàëüíèõ çàêîí³â íå ³ñíóº ³ íå ìîæå ³ñíóâàòè. ² òîä³ âèíèêàº ³í-
øà ïðîáëåìà. Íàâ³òü ÿêùî ñòîñîâíî ñôåðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ä³º ïðèí-
öèï âåðõîâåíñòâà êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, âñå æ â öüîìó çàêîí³ º ïîñèëàííÿ
íà Êîíñòèòóö³þ ÿê äæåðåëî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, òîáòî ïðèíöèï âåðõîâåí-
ñòâà Êîíñòèòóö³¿ º íåâ³ä’ºìíîþ ñòîðîíîþ ðåàë³çàö³¿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó.
Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî ñóä çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ çîáîâ’ÿçàíèé êåðóâàòèñÿ ³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ³ êðèì³íàëüíèì çà-
êîíîì. ² ïðè êîíêóðåíö³¿ «âåðõîâåíñòâ» ³ñíóº ïð³îðèòåò âåðõîâåíñòâà Êîí-
ñòèòóö³¿. Òà ùå é, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ¿¿
íîðìè º íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿. Òîáòî â ñôåð³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí
ïðàâîçàñòîñóâà÷ ìîæå ñïèðàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî íà íîðìó Êîíñòèòóö³¿. Àëå,
ç äðóãîãî áîêó, âåðõîâåíñòâî êðèì³íàëüíîãî çàêîíó º áàçîâèì ïðèíöèïîì
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ³ ï³äñòàâîþ äëÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ïîêà-
ðàííÿ º âèíÿòêîâî Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ. Òóò ìàº ì³ñöå êîíêóðåíö³ÿ ïðèí-
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öèï³â Êîíñòèòóö³¿ òà ïðèíöèï³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ³ íà ïðàêòèö³ â ö³é
êîíêóðåíö³¿ âèãðàº âåðõîâåíñòâî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Íåçâàæàþ÷è íà îê-
ðåì³ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà ñïåö³àëüí³ ïîñòàíîâè Ïëå-
íóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ùå æîäåí ñóä çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ íå ðîç-
ãëÿíóâ æîäíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ïîñèëàþ÷èñü íà íîðìè Êîíñòèòóö³¿ â
êâàë³ô³êàö³¿ ñêîºíîãî ï³äñóäíèì ÷è â îáãðóíòóâàíí³ ïðîöåäóðè ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó.

²íøèìè ñëîâàìè, ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ ä³þòü âèíÿòêîâî â ïàðàäèãì³ âåðõîâåíñòâà çàêîíó. Âåðõîâåíñòâî
Êîíñòèòóö³¿, íå êàæó÷è âæå ïðî âåðõîâåíñòâî ïðàâà, º, â êðàùîìó ðàç³, òåî-
ðåòè÷íèìè ïðèíöèïàìè, ÿê³ íåìîæëèâî çàñòîñóâàòè, à â ã³ðøîìó — çà-
õìàðíèìè àáñòðàêö³ÿìè.

5. ªäèíèì ñóäîì â Óêðà¿í³, ÿêèé ä³º â ïàðàäèãì³ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, º
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ, ùî ñòîñóþòü-
ñÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ ñôåðè. Òàê, ó Ð³øåíí³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ ïðèçíà÷åí-
íÿ á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè âêàçàâ, ùî çàêîí ìîæå áóòè íåêîíñòèòóö³éíèì, êîëè â³í º íåñïðà-
âåäëèâèì. À ñïðàâåäëèâ³ñòü — öå ñòðèæåíü âåðõîâåíñòâà ïðàâà.

Íà ì³é ïîãëÿä, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ÷åðåç ñâîþ ïðàêòèêó ìîæå
÷àñòêîâî çíÿòè âêàçàíó ñóïåðå÷í³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó,
îäíàê íå ìîæå ï³äì³íèòè çàêîíîäàâöÿ. Òîáòî ñàì çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí
óòî÷íèòè êðèì³íàëüíèé çàêîí øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó, ÿêèìè ô³êñóâàëèñÿ á âåðõîâåíñòâî ïðàâà ³ âåðõîâåíñòâî Êîíñòèòóö³¿.

6. Ðåàë³çàö³ÿ êîæíî¿ ãàëóç³ ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà â³äáóâàºòüñÿ ó ïåâíèõ
ïðîöåñóàëüíèõ ôîðìàõ. Î÷åâèäíî, ìè ìàºìî ñïðàâó ç äâîºäèíîþ ïðèðîäîþ
ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Ïðîöåñóàëüíå ïðàâî,
ïåâíîþ ì³ðîþ, º ïîõ³äíèì, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðàâî íå çàñòîñîâóºòüñÿ
áåç ïðîöåñóàëüíîãî. ² ÿêùî ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî óòî÷íþºòüñÿ ï³ä
âïëèâîì êîíñòèòóö³éíîãî á³ëüø ³íòåíñèâíî, òî ÷åðåç êðèì³íàëüíó ïðîöåäó-
ðó ñòèìóëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü çì³í ³ ìàòåð³àëüíîãî çàêîíó, çîêðåìà, äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèíöèï³â. Òîáòî ìè ìîæåìî ñêàçàòè, ùî êîíñòè-
òóö³éí³ ïðèíöèïè ìóñÿòü áóòè äîòðèìàí³ ³ â êðèì³íàëüíîìó ïðàâ³; çîêðåìà,
âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêîþ âñòàíîâëþºòüñÿ, ùî
«íîñ³ºì ñóâåðåí³òåòó ³ ºäèíèì äæåðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íàðîä», ÷àñòèíà
÷åòâåðòà ñòàòò³ 124 ïåðåäáà÷àº, ùî «íàðîä áåçïîñåðåäíüî áåðå ó÷àñòü ó
çä³éñíåíí³ ïðàâîñóääÿ» ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â — íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â ³
ïðèñÿæíèõ. Ó ÔÐÍ äåùî ³íøèé ï³äõ³ä, òàì ïîøèðåíèé ñóä øåôåí³â (ôîðìó-
ëà äâà ïëþñ òðè), òîáòî ç 5 ñóää³â 3 º íåïðîôåñ³éíèìè ñóääÿìè. Öå òåæ
ñâîºð³äíà ôîðìà ó÷àñò³ íàðîäó ó â³äïðàâëåíí³ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà.
Â Óêðà¿í³ â ïåð³îä ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ìàëà ì³ñöå òàêà ó÷àñòü íàðîäó ó êðè-
ì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³, ÿê ó÷àñòü íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â (îäèí ïëþñ äâà).
Îäèí — ïðîôåñ³éíèé ñóääÿ òà äâà — íàðîäí³ çàñ³äàòåë³. Ñüîãîäí³ ó íàñ ó
ïåðø³é ³íñòàíö³¿ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ðîçãëÿäàþòüñÿ îäíèì ñóääåþ. Êîíñòè-
òóö³ÿ ÿê ïðèíöèï çàäåêëàðóâàëà ó÷àñòü íàðîäó â ñóäî÷èíñòâ³, à ôàêòè÷íî
ö³º¿ ó÷àñò³ íàðîäó ÷åðåç íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â ³ ïðèñÿæíèõ ùå íåìàº. Ïåðå-
õ³äí³ ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâèëè ï’ÿòèð³÷íèé ñòðîê äëÿ çà-
ïðîâàäæåííÿ òàêîãî ñóäó.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, êåðóþ÷èñü ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïðà-
âà, íàïðèêëàä, ó ñïðàâ³ ùîäî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äå éäåòüñÿ
ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, âêàçàâ, ùî ïðàâîâèé çàõèñò ìîæå çä³éñíþâàòè îñî-
áà, ÿêà ìàº ïîâíó âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó, à íå ò³ëüêè ïðîôåñ³éí³ àäâîêàòè,
÷ëåíè êîëåã³¿ àäâîêàò³â (ñòàòòÿ 59). Ó ÔÐÍ ïðàâîâó äîïîìîãó ³ çàõèñò ï³äñóä-
íîãî ìîæå çä³éñíþâàòè îñîáà, ÿêà çàê³í÷èëà ïðàâîâèé ôàêóëüòåò, ñêëàëà
äâà äåðæàâí³ ³ñïèòè òà ïðèéíÿòà â àäâîêàòè.
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Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðè òëóìà÷åíí³ ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ïðî òå, ùî êîæíà ëþäèíà â³ëüíà ó âèáîð³ çàõèñíèêà, ïðàâèëüíî, íà
ì³é ïîãëÿä, âñòàíîâèâ, ùî îñîáà, ÿêà ìàº âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó, òîáòî ï’ÿòü
ðîê³â íàâ÷àííÿ òà êâàë³ô³êàö³þ ñïåö³àë³ñòà, ìîæå ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè
ó÷àñíèê³â ïðîöåñó â êðèì³íàëüíîìó ñóä³. Çäàâàëîñÿ á, òóò âñå çðîçóì³ëî, àëå
â òîé æå ÷àñ Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ Ïëåíóìó ïðèé-
íÿâ ïîñòàíîâó, ÿêîþ í³áè ðîç’ÿñíþâàâ ñóäàì çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, ÿê ðå-
àë³çóâàòè ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ôàêòè÷íî éîãî ðåâ³çó-
âàâ, âêàçàâøè, ùî äî ó÷àñò³ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ ïðè ðîçñë³äóâàíí³
êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ïðîôåñ³éíèé àäâîêàò.

7. Ó çâ’ÿçêó ç ³íòåãðàö³ºþ ªâðîïè ÿê ºäèíîãî ïîë³òè÷íîãî ò³ëà â í³é ñòâî-
ðþþòüñÿ íîâ³ ñòðóêòóðè òà ³íñòèòóö³¿. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêèé öå âèä îá’ºäíàí-
íÿ — àñîö³àö³ÿ, ñï³âäðóæí³ñòü, êîíôåäåðàö³ÿ ÷è ôåäåðàö³ÿ — çàëèøàºòüñÿ
â³äêðèòèì, àäæå Êîíñòèòóö³ÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó íå âèçíà÷àº ÷³òêó ôîð-
ìó îá’ºäíàííÿ. Ùå ñêëàäí³øå ïèòàííÿ ïðî âçàºìîâ³äíîñèíè íàö³îíàëüíîãî ³
ñîþçíîãî ïðàâà, çîêðåìà ºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðà-
âà. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïåðåä ðàòèô³êàö³ºþ óãîäè Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ Óêðà¿íè ðåâ³çóâàâ ïåâí³ ïóíêòè Ðèìñüêî¿ óãîäè, çîêðåìà ïðî ïîøèðåí-
íÿ þðèñäèêö³¿ êðèì³íàëüíîãî ñóäó ³ ïðîêóðàòóðè íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.

Íà ï³äñòàâ³ Ðèìñüêî¿ óãîäè â ªâðîï³ ñòâîðþþòüñÿ íàäíàö³îíàëüí³ îðãàíè
êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà òà êðèì³íàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè. Ìîæíà ââàæàòè,
ùî â ö³é óãîä³ ì³ñòÿòüñÿ çàãàëüí³ ïðîöåñóàëüí³ íîðìè äëÿ öèõ íàäíàö³îíàëü-
íèõ ñòðóêòóð. À ÿêèìè ìàòåð³àëüíèìè íîðìàìè âîíè êåðóâàòèìóòüñÿ? Ó
êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêèõ ³íòåãðàëüíèõ ïðîöåñ³â ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî íàäíàö³îíàëüíîãî ïðàâà.

Ïîä³¿ â ªâðîï³ òà ñâ³ò³, îñîáëèâî ï³ñëÿ 11 âåðåñíÿ 2001 ðîêó, ñòèìóëþþòü
äî ðîçâèòîê çàãàëüíîöèâ³ë³çàö³éíèõ ï³äõîä³â äî îö³íêè êðèì³íàëüíèõ ä³ÿíü,
ÿê³ ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó íå ò³ëüêè äëÿ îäí³º¿ îñîáè, à é äëÿ æèòåë³â ìåãàïî-
ë³ñ³â, êðà¿í ÷è ïëàíåòè ó ö³ëîìó. Òåðîðèçì ñüîãîäí³ êèíóâ âèêëèê çàõ³äí³é
öèâ³ë³çàö³¿. ² íàâ³òü íåâàæëèâî, ÷è öå ïðîÿâ â³éíè êóëüòóð (çà Ãàð³íãòîíîì),
÷è áîðîòüáà ñâ³òîâèõ ðåë³ã³é, ÷è âèá³ð çàñîá³â ³ çáðî¿ ñëàáøîãî ïðîòè ñèëüíî-
ãî. Áîðîòüáà ç òåðîðèçìîì ïðèìóøóº çàõ³äíó öèâ³ë³çàö³þ ïåðåãëÿäàòè áàãà-
òîâ³êîâ³ íàäáàííÿ ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Íà ïðàêòèö³ öå âè-
ãëÿäàº ÿê ïðåâåíòèâí³ (ó òîìó ÷èñë³ âîºíí³) ä³¿, ðîçøèðåííÿ êîìïåòåíö³¿
â³éñüêîâî¿ þñòèö³¿, ä³¿ íà òåðèòîð³¿ ïåâíèõ äåðæàâ ïîçà íàö³îíàëüíèì çàêî-
íîäàâñòâîì òîùî. Îòæå, çäàºòüñÿ, ì³æ ñïðàâåäëèâ³ñòþ ³ áåçïåêîþ çàõ³äíà
öèâ³ë³çàö³ÿ îáèðàº îñòàííº.

Óêðà¿íà, íà ùàñòÿ, äîñ³ íå ñòèêàëàñÿ ç òåðîðèçìîì. Àëå ïîêè ìè ï³ä âïëè-
âîì êðà¿í Çàõîäó, çîêðåìà ÔÐÍ, ÑØÀ, òàêèõ ñòðóêòóð, ÿê ÎÁÑª, Ðàäà ªâðî-
ïè, îñìèñëþºìî ñóòü çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé òà ïðàâ ëþäèíè (õî÷à ìî-
æå ìè áóëè é íå íàéêðàùèìè ó÷íÿìè), çàõ³äíèé ñâ³ò ñàì âèìóøåíèé çàðàç
â³äìîâëÿòèñÿ â³ä çàõèñòó, çà ïåâíèõ îáñòàâèí, ïðàâ ëþäèíè àáî éòè íà ñóò-
òºâå ¿õ îáìåæåííÿ. Ïåðåôðàçîâóþ÷è â³äîìó ôîðìóëó — ìóçè ìîâ÷àòü, êîëè
ãðèìëÿòü ãàðìàòè, — ìîæíà ñêàçàòè, ùî, êîëè ãðèìëÿòü âèáóõè òåðîðèñò³â,
Ôåì³äà íå ò³ëüêè íå áà÷èòü, à é íå ÷óº ³ òàêîæ ìîâ÷èòü.

Çàõ³äíà öèâ³ë³çàö³ÿ â ñüîãîäí³øí³õ îáñòàâèíàõ âèìóøåíà çàõèùàòèñÿ,
çîêðåìà é þðèäè÷íèìè çàñîáàìè. Ââàæàþ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó êðà¿-
íàõ îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè òà ÑØÀ ïðèéìàòèìóòüñÿ çàêîíè, ÿê³ îáìåæóâàòè-
ìóòü îñîáèñò³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè. Óæå çàðàç äëÿ îòðèìàííÿ â³çè äî
ÑØÀ âèõ³äöÿì ç êðà¿í Àç³¿, Àôðèêè ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òðåáà ïðîéòè äàêòè-
ëîñêîïóâàííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ÿêèé äîì³-
íóâàâ ìàéæå ø³ñòäåñÿò ðîê³â, çì³íþþºòüñÿ ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà çàêî-
íó. À îñòàíí³é, ÿê ³íäèêàòîð, â³äáèâàòèìå ïîòðåáè ñüîãîäåííÿ íà øêîäó çà-
ãàëüíèì òà îäâ³÷íèì ëþäñüêèì ö³ííîñòÿì.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ßÊ ÏÓÁË²×ÍÀ ÃÀËÓÇÜ ÏÐÀÂÀ

Þ. Áàóë³í,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,

ïðîôåñîð êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà
Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

1. Êðèì³íàëüíå ïðàâî Óêðà¿íè ÿê ãàëóçü ïðàâà íàëåæèòü äî ñôåðè ïóáë³÷-
íîãî ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà, à òàêîæ äî îõîðîíþâàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ïðàâà.

Çà ìåòîäîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ (³ìïåðàòèâíèé ìåòîä) öÿ ãàëóçü ïðà-
âà â³äíåñåíà äî ïóáë³÷íîãî ïðàâà òîìó, ùî ¿é ïðèòàìàíí³ òàê³ õàðàêòåðí³
ðèñè, ÿê: þðèäè÷íà íåð³âí³ñòü ñòîð³í, ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü îäí³º¿ ñòîðîíè ³í-
ø³é, ñóáîðäèíàö³éí³ñòü ¿õ â³äíîñèí; íàÿâí³ñòü ºäèíîãî öåíòðó ðåãóëþâàí-
íÿ — äåðæàâè ç âèíÿòêîâî þðèäè÷íîþ ôîðìîþ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ
íîðì — çàêîíó; ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïîâåä³íêè âëàäíî¿ ñòîðîíè ïðèíöèïó
«äîçâîëåíî ò³ëüêè òå, ùî ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì» òîùî.

2. Êðèòåð³é â³äíåñåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà äî ìàòåð³àëüíèõ ãàëóçåé
ïðàâà ïîëÿãàº â òîìó, ùî öÿ ãàëóçü ïðàâà ïîêëèêàíà óïîðÿäêîâóâàòè ðåàëü-
í³ âëàäí³ â³äíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ì³æ äåðæàâîþ òà çëî÷èíöåì, ³ ÿê³ ï³ä-
ëÿãàþòü ðåãóëþâàííþ ñïåöèô³÷íèìè ïðàâîâèìè çàñîáàìè. Ç ìîìåíòó, êîëè
â³äïîâ³äíèì äåðæàâíèì îðãàíàì ñòàº â³äîìî ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ ä³ÿííÿ,
ÿêå ççîâí³ ì³ñòèòü ñêëàä ïåâíîãî çëî÷èíó, âèíèêàþòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêî-
â³, à çãîäîì — ³ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ âðåãóëüîâà-
í³ çàêîíîäàâñòâîì ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü òà êðèì³íàëüíî-
ïðîöåñóàëüíèì ïðàâîì Óêðà¿íè. Ó öåé ÷àñ ùå íå ³ñíóþòü êðèì³íàëüíî-ïðà-
âîâ³ â³äíîñèíè ì³æ äåðæàâîþ òà çëî÷èíöåì, àäæå â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 62
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óê-
ðà¿íè îñîáà âèçíàºòüñÿ âèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ò³ëüêè çà îáâèíóâàëü-
íèì âèðîêîì ñóäó. Äî ìîìåíòó íàáðàííÿ çàêîííî¿ ñèëè öèì âèðîêîì ì³æ
äåðæàâîþ òà îñîáîþ, ÿêà îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, àáî º ï³äñóä-
íîþ, ³ñíóþòü ïðîöåñóàëüí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, òî÷í³øå, ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³ â³ä-
íîñèíè êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Ñàìå â ìåæàõ öèõ ïðàâîâ³äíîñèí ó
îñîáè, ÿêà îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, âèíèêàþòü ïåâí³ ïðîöåñó-
àëüí³ ïðàâà, íàïðèêëàä êëîïîòàòè ïåðåä â³äïîâ³äíèìè ïîñàäîâèìè îñîáà-
ìè òà ñóäîì ïðî ïðàâèëüíó êâàë³ô³êàö³þ â÷èíåíîãî íåþ, ïðî âðàõóâàííÿ
ñóäîì òèõ ÷è ³íøèõ îáñòàâèí ñïðàâè, ÿê³ ïîì’ÿêøóþòü êðèì³íàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, òîùî. Íå ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî íà öüîìó åòàï³ ï³äñóäíà
îñîáà ìàº, íàïðèêëàä, ñóá’ºêòèâíå ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ¿é á³ëüø ì’ÿêîãî
ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíîãî â ñàíêö³¿ ñòàòò³ ÊÊ, çà ÿêîþ êâàë³ô³êîâàíî ¿¿
ä³¿. Â óìîâàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, ÿêèé òàêîæ º ïóáë³÷íî-ïðàâîâèì,
ïðåäñòàâíèê äåðæàâè ìàº âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿêèì ïðîòèñòîÿòü ñóá’ºê-
òèâí³ ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, íàïðèêëàä êëîïîòàòè ïðî
â÷èíåííÿ ïåâíèõ ä³é àáî îñêàðæóâàòè ò³ ÷è ³íø³ ä³¿ (áåçä³ÿëüí³ñòü) ñë³ä÷îãî
àáî ñóäó. Îäíàê ö³ ñóá’ºêòèâí³ ïðàâà º ïðàâàìè ïðîöåñóàëüíèìè, à íå ìàòå-
ð³àëüíèìè. Ïîÿñíþºòüñÿ öå òèì, ùî â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ ìàòåð³àëüíèõ
ïðàâîâ³äíîñèíàõ âëàäè — ï³äêîðåííÿ äåðæàâíî-âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ íàëå-
æàòü ò³ëüêè â³äïîâ³äíèì äåðæàâíèì îðãàíàì òà ïîñàäîâèì îñîáàì, à çëî-
÷èíöåâ³ — ò³ëüêè þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê ïåðåòåðïëþâàòè îáìåæåííÿ éîãî
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ïðàâ ³ ñâîáîä, ùî âèçíà÷àþòüñÿ â îáâèíóâàëüíîìó âèðîö³ ñóäó òà ðåàëüíî
çä³éñíþþòüñÿ ñïåö³àëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

3. Ñèñòåìà ïóáë³÷íîãî ïðàâà ìàº âàæëèâó ñêëàäîâó — îõîðîíþâàëüíó
ï³äñèñòåìó, äî ÿêî¿ íàëåæàòü íîðìè, ùî âèçíà÷àþòü, ÿê³ ä³ÿííÿ º ïðàâîïî-
ðóøåííÿìè òà ÿêèì ñòÿãíåííÿì ï³äëÿãàþòü îñîáè, ùî ¿õ â÷èíèëè. Ñàìå äî
îõîðîíþâàëüíî¿ ñèñòåìè ïóáë³÷íîãî ïðàâà íàëåæèòü ³ êðèì³íàëüíå ïðàâî.
Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ò³ëü-
êè çàêîíàìè Óêðà¿íè âèçíà÷àþòüñÿ ä³ÿííÿ, ÿê³ º çëî÷èíàìè, òà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà íèõ. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 1 ÊÊ Óêðà¿íè ñàìå ÊÊ âè-
çíà÷àº, «ÿê³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ º çëî÷èíàìè òà ÿê³ ïîêàðàííÿ çà-
ñòîñîâóþòüñÿ äî îñ³á, ùî ¿õ â÷èíèëè». ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, â÷èíåííÿ îñîáîþ
çëî÷èíó, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó, º þðèäè÷íèì
ôàêòîì, ÿêèé ïîðîäæóº ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè, â ìåæàõ ÿêèõ ñóä
âèçíà÷àº ì³ðó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíèé çëî÷èí. Ç öüîãî
âèïëèâàº, ùî ñòðóêòóðà òàêî¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè ì³ñòèòü ó ñîá³
äâà åëåìåíòè, à ñàìå: ã³ïîòåçó (ÿêùî îñîáà â÷èíèëà ïåâíèé çëî÷èí) òà äèñ-
ïîçèö³þ (òî ñóä ïîâíîâàæíèé âèçíà÷èòè ¿é ì³ðó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ â³äïîâ³äíî äî ñàíêö³¿ ñòàòò³ ÊÊ òà ç óðàõóâàííÿì âèìîã Çàãàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ÊÊ). Öå îçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà íîðìà ìàº ðåãóëþâàòè ñïå-
öèô³÷íèìè ïðàâîâèìè çàñîáàìè ñàìå ïðàâîì³ðíó ïîâåä³íêó ñóäó ùîäî êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøíèêà.

4. Îòæå, äèñêóñ³éíèì º ïèòàííÿ, ïîâåä³íêó ÿêèõ ñóá’ºêò³â ðåãóëþþòü
íîðìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà: ìîæëèâèõ, ïîòåíö³éíèõ, çëî÷èíö³â ÷è ïîâå-
ä³íêó ñóäó ùîäî ä³éñíèõ çëî÷èíö³â àáî ïîâåä³íêó ÿê ïåðøèõ, òàê ³ äðóãîãî?
Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî íîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà àäðåñîâàíà ÿê ãðîìàäÿ-
íàì (ìîæëèâèì ñóá’ºêòàì â³äïîâ³äíèõ çëî÷èí³â), òàê ³ ïðàâîîõîðîííèì îð-
ãàíàì. Öå ïîÿñíþþòü òèì, ùî ÊÊ çàáîðîíÿº ïåâíó ïîâåä³íêó ëþäåé ï³ä çà-
ãðîçîþ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ ³ òîìó òàêà çàãðîçà ðåãóëþº ïîâåä³íêó
òèõ, õòî íå â÷èíÿº ïåâíîãî çëî÷èíó. Ó ðàç³ ÿêùî çëî÷èí âñå æ òàêè â÷èíåíî,
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà íîðìà ðåãóëþº ïîâåä³íêó ñóäó. Âèäàºòüñÿ, ùî ÊÊ âçà-
ãàë³ íå çàáîðîíÿº ïåâíî¿ ïîâåä³íêè. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 11 ÊÊ
çëî÷èíîì âèçíàºòüñÿ âèííå ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ ñóá’ºêòà, ùî ïå-
ðåäáà÷åíå ÊÊ. Òàêèì ÷èíîì, ÊÊ ëèøå ïåðåäáà÷àº ñóêóïí³ñòü þðèäè÷íèõ
îçíàê (ñêëàä çëî÷èíó), ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïåâíèé âèä ä³ÿíü ÿê çëî÷èííèõ.
Çàâäàííÿ æ ñóäó ïîëÿãàº ó ïðàâèëüí³é êâàë³ô³êàö³¿ ôàêòè÷íî â÷èíåíîãî ñó-
ñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, òîáòî ïðàâèëüíå âñòàíîâëåííÿ ïåâíî¿ ã³ïîòåçè
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè. Î÷åâèäíî, ùî ç öüîãî ïîãëÿäó çàçíà÷åí³ ïîëî-
æåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè çâåðíóò³ ñàìå äî ïðàâîçàñòîñóâà÷à (ñó-
äó). Òèì á³ëüøå öå ñòîñóºòüñÿ äèñïîçèö³¿ íîðìè, ùî âèçíà÷àº ïîâíîâàæåí-
íÿ ñóäó â³äíîñíî îñîáè, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí.

5. Íå ìîæíà, îäíàê, íå áà÷èòè é òîãî, ùî íàÿâí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðè-
ì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè, ¿¿ çàñòîñóâàííÿ îðãàíàìè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿
ïåâíèì ÷èíîì âïëèâàþòü íà ïîâåä³íêó ïåâíîãî êîëà îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ
â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ñàìå ï³ä çàãðîçîþ áóòè ï³ääàíèìè çàõîäàì êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Àëå ÷è ìîæíà òàêèé ³íôîðìàö³éíèé, ïñèõîëî-
ã³÷íèé, åìîö³éíèé òà îð³ºíòîâíî-ö³íí³ñíèé âïëèâ íà çàêîíîñëóõíÿíó ïîâå-
ä³íêó ïåâíîãî êîëà îñ³á íàçèâàòè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèì ðåãóëþâàííÿì ö³º¿
ïîâåä³íêè? Ââàæàþ, ùî íå ìîæíà. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ïðàâîâå ðåãó-
ëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí âçàãàë³, ÿê ³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâå çîêðåìà,
ìàº ñâîºþ ìåòîþ óïîðÿäêóâàííÿ ïåâíîãî âèäó òàêèõ â³äíîñèí ñïåöèô³÷íè-
ìè ïðàâîâèìè çàñîáàìè (âèçíà÷åííÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â, êîëà ñóá’ºêò³â, íà
ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ðåãóëþâàííÿ, íàä³ëåííÿ ¿õ ñóá’ºêòèâíèìè ïðàâàìè òà
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þðèäè÷íèìè îáîâ’ÿçêàìè òîùî). Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 50 ÊÊ
Óêðà¿íè ïîêàðàííÿ, ÿêå çàñòîñîâóºòüñÿ äî îñ³á, ùî â÷èíèëè çëî÷èíè, ìàº íà
ìåò³ íå ò³ëüêè êàðó, à é âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíèõ, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ â÷è-
íåííþ íîâèõ çëî÷èí³â ÿê çàñóäæåíèìè, òàê é ³íøèìè îñîáàìè. Íå ìîæíà
âèêëþ÷àòè, ùî äîñÿãíåííÿ òàêî¿ ñàìî¿ ìåòè (âèïðàâëåííÿ òà ïîïåðåäæåííÿ
çëî÷èí³â) ìàº ì³ñöå ³ ïðè çàçíà÷åíîìó âèùå íåïðàâîâîìó âïëèâ³ íà ïåâíå
êîëî îñ³á. Àëå íàÿâí³ñòü òà äîñÿãíåííÿ îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ ìåòè ð³çíèìè çàñî-
áàìè ùå íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â îáîõ âèïàäêàõ éäåòüñÿ ïðî êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Ðîçóì³ºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïðèí-
öèïó çàêîííîñò³ çàêîíîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ÷³òêî, ÿñíî òà îäíîçíà÷íî îïè-
ñóâàòè â ÊÊ îçíàêè ïåâíîãî âèäó çëî÷èí³â òà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè
¿õ â÷èíåííÿ. Çàêîíîäàâ÷³ ôîðìóëþâàííÿ ìàþòü áóòè çðîçóì³ëèìè íå ò³ëüêè
äëÿ ïðàâîçàñòîñóâà÷³â, à é äëÿ òèõ îñ³á, íà êîëî ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ïåâ-
íî¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè. Öå ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çàãàëüíîãî
òà ñïåö³àëüíîãî ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èí³â. Îäíàê îçíàéîìëåííÿ ïåâíîãî êîëà
îñ³á ç êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèìè íîðìàìè, ¿õ îá³çíàí³ñòü ùîäî çàñòîñóâàííÿ
öèõ íîðì îðãàíàìè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ ³ â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ — óòðè-
ìàííÿ â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èí³â íå º íàñë³äêîì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ òàêî¿ ïîâåä³íêè çàçíà÷åíèõ îñ³á. Êðèì³íàëüíå ïðàâî ÿê ãàëóçü ïóá-
ë³÷íîãî ïðàâà ñâî¿ì ïðåäìåòîì ìàº ðåãóëþâàòè ñïåöèô³÷íèìè ïðàâîâèìè
çàñîáàìè ò³ëüêè òàê³ â³äíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ì³æ äåðæàâîþ òà îñîáîþ,
ÿêà âæå â÷èíèëà çëî÷èí.
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ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ ÇÀÊÎÍÎÌ
² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß

Î. Êîñòåíêî,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè,
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, êðèì³íîëîã³¿ òà ñóäîóñòðîþ

²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Æèòòºâèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ òàêî¿ çàêîíîì³ðíîñò³: âñþäè, äå
ìàº ì³ñöå ëþäñüêà âîëÿ, º ì³ñöå ³ äëÿ ñâàâîë³, îñê³ëüêè âîëÿ ìîæå íàáèðàòè
ó ïåâíèõ âèïàäêàõ ñòàíó ñâàâîë³.

Öþ çàêîíîì³ðí³ñòü òðåáà ìàòè íà óâàç³, ðîçãëÿäàþ÷è îäíó ç íàéïîøèðå-
í³øèõ ïðàâîâèõ ³ëþç³é, ùî ïðàâîâèé çàêîí çäàòíèé «ä³ÿòè» ñàì ïî ñîá³, ñà-
ìî÷èííî, ÿê, íàïðèêëàä, çàêîí âñåñâ³òíüîãî òÿæ³ííÿ. Ç öüîãî ðîáèòüñÿ ïî-
ìèëêîâèé âèñíîâîê: ÿêùî çàêîíîäàâ÷èé àêò äåðæàâè íå ä³º, àáî ä³º íå òàê,
ÿê â³í ìàâ áè ä³ÿòè, òî â öüîìó âèíåí ñàì çàêîí. Âèêëèêàí³ ö³ºþ ³ëþç³ºþ
î÷³êóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòüñÿ, ³ òîìó âñ³ çóñèëëÿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà òå,
ùîá ïðèéíÿòè íîâèé çàêîí, ÿêèé áè ñàì ïî ñîá³ «çàïðàöþâàâ» ³ ðîçâ’ÿçàâ óñ³
ïðîáëåìè.

Íå çàïåðå÷óþ÷è òîãî ôàêòó, ùî çàêîí ìîæå áóòè ÿê äîáðèì, òàê ³ ïîãà-
íèì, òðåáà, íà íàøó äóìêó, ïîçáàâëÿòèñÿ ³ëþç³¿, ùî çàêîíîäàâñòâî º ñàìî-
ä³þ÷èì ÷èííèêîì, òîáòî âîíî íàä³ëåíå âëàñíîþ âîëåþ, ÿêà ïðèâîäèòü éîãî
â ä³þ, çìóøóº «ïðàöþâàòè».

Î÷åâèäíî, äîêòðèíà ñó÷àñíî¿ þðèñïðóäåíö³¿ ìàº çàñíîâóâàòèñÿ íà òîìó,
ùî çàêîíîäàâ÷èé àêò íå ìîæå ä³ÿòè — â³í ìîæå ò³ëüêè íàáèðàòè ³ âòðà÷àòè
÷èíí³ñòü, à òàêîæ çàñòîñîâóâàòèñÿ ÷è íå çàñòîñîâóâàòèñÿ ëþäüìè. Ó òàêèé
ñïîñ³á çàêîíîäàâñòâî ìàº áóòè äåì³ñòèô³êîâàíå, òîáòî òðåáà ðîçâ³í÷àòè
³ëþç³þ, ùî âîíî íàä³ëåíå ÿêîþñü âëàñíîþ ñèëîþ.

Íà íàøó äóìêó, äîêòðèíà ñó÷àñíî¿ þðèñïðóäåíö³¿ ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà
³äå¿ ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ôóíêö³¿ çàêîíó. Çàêîíîäàâñòâî — öå íå á³ëüø ÿê
³íñòðóìåíò (äîáðèé ÷è ïîãàíèé) ó ðóêàõ ëþäåé, ÿê³ éîãî çàñòîñîâóþòü. Çã³ä-
íî ç ö³ºþ «³íñòðóìåíòàëüíîþ êîíöåïö³ºþ çàêîíó» ìîæíà çðîáèòè òàê³ âè-
ñíîâêè:

1. Çàêîí ä³º ò³ëüêè òîä³, êîëè éîãî çàñòîñîâóþòü ëþäè.
2. Çàêîí ä³º ò³ëüêè òàê, ÿê éîãî çàñòîñîâóþòü ëþäè.
Îòæå, ò³ëüêè âîëÿ ³ ñâ³äîì³ñòü ëþäåé, ÿê³ çàñòîñîâóþòü çàêîí, ïðèâîäèòü

éîãî â ä³þ. Ñàì æå ïî ñîá³ çàêîíîäàâ÷èé àêò — öå ³íñòðóìåíò, ïðèçíà÷åíèé
äëÿ çàñòîñóâàííÿ ëþäüìè, íàä³ëåíèìè âîëåþ ³ ñâ³äîì³ñòþ. Â³ä òîãî, ÿê³ ö³
âîëÿ ³ ñâ³äîì³ñòü, çàëåæèòü ó ÿêèé ñïîñ³á ä³ÿòèìå çàêîí.

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîëÿ ëþäèíè, çà ïåâíèõ óìîâ, ìîæå íàáèðàòè ñòàíó
ñâàâîë³, çàâæäè ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü, ùî çàêîíîäàâñòâî áóäå çàñòîñîâóâàòèñü
ñâàâ³ëüíî. Ñâàâ³ëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîí³â ³ º òèì ôåíîìåíîì, ÿêèé íàçè-
âàºòüñÿ «çëîâæèâàííÿì ïðàâîì», àáî «çëîâæèâàííÿì çàêîíîì».

Çëîâæèâàííÿ çàêîíîì ìàº ì³ñöå ó áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Âîíî ìîæå
ïðîÿâëÿòèñÿ, çîêðåìà, ó âèãëÿä³ êîðóïö³¿.

Ìàº ì³ñöå çëîâæèâàííÿ çàêîíîì ³ â Óêðà¿í³. Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî ÿâèùà â
Óêðà¿í³ º òå, ùî â í³é íàäçâè÷àéíîãî ïîøèðåííÿ íàáóëî çëîâæèâàííÿ çàêî-
íîì ç áîêó äåðæàâè, ¿¿ îðãàí³â. Çàçíà÷åíå ñòîñóºòüñÿ ³ çëîâæèâàííÿ äåð-
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æàâíèõ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á çàêîíîäàâñòâîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, òîáòî Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.

Çëîâæèâàííÿ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ó äâîõ ôîð-
ìàõ:

1) ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàâ³äîìî íåâèííî¿ îñîáè;
2) çàâ³äîìî íåçàêîííà â³äìîâà â ïðèòÿãíåíí³ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³-

äàëüíîñò³ âèííî¿ îñîáè.
Ñâàâ³ëüíå çàñòîñóâàííÿ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó ìîæå ìàòè ì³ñöå ó áî-

ðîòüá³ ç ïîë³òè÷íîþ îïîçèö³ºþ, ó êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ â åêîíîì³÷í³é ñôåð³,
ïðè âèð³øåíí³ ïèòàíü ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà, â êîðóïö³éí³é ä³ÿëü-
íîñò³ òîùî. ª, íàïðèêëàä, äîñòàòíüî ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çëîâæèâàííÿ Êðè-
ì³íàëüíèì êîäåêñîì ìàëî ì³ñöå ó ñïðàâ³ ïðî âáèâñòâî æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ
Ãîíãàäçå. Çîêðåìà, öå ä³ñòàëî âèÿâ ó òîìó, ùî äåðæàâí³ îðãàíè íå çàñòîñîâó-
âàëè Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Íàâïàêè, ñòâîðþâàëèñÿ óìîâè, ùîá óíåìîæëèâèòè êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèííèõ.

Â³äîì³ âèïàäêè, êîëè â Óêðà¿í³ ùîäî ë³äåð³â ïîë³òè÷íî¿ îïîçèö³¿ êðèì³íà-
ëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ òî ðîçïî÷èíàëîñÿ, òî ïðèïèíÿëîñÿ — çàëåæíî â³ä ïîë³-
òè÷íî¿ êîí’þíêòóðè.

Òàêîæ ìàº ì³ñöå çëîâæèâàííÿ äåïóòàòñüêèì ³ìóí³òåòîì äëÿ óíèêíåííÿ
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåí³ çëî÷èíè.

Îðãàíè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè Êðèì³íàëüíèé
êîäåêñ ÿê ³íñòðóìåíò ðîçïðàâè íàä òèìè, õòî ïåðåøêîäæàº âëàä³ ÷èíèòè
ñâàâ³ëëÿ àáî àêòèâíî çàõèùàº ñâî¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Ìîæëèâ³ñòü çëîâæèâàííÿ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì º ´ðóíòîì äëÿ «êîðóì-
ï³çàö³¿» êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿.

Ñëóæáîâà îñîáà, óïîâíîâàæåíà çàñòîñîâóâàòè Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ, ìî-
æå, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ìè ïîâíîâàæåííÿìè, âèêîðèñòîâóâàòè éîãî ó âëàñ-
íèõ êîðèñëèâèõ ö³ëÿõ. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
â³í, òîáòî öåé Êîäåêñ, ìàº ñâî¿ì çàâäàííÿì, çîêðåìà, «ïðàâîâå çàáåçïå÷åí-
íÿ îõîðîíè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà». Òîìó çàçíà÷åíå çëîâæè-
âàííÿ òàê ÷è ³íàêøå ïîðóøóº ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Çâè÷àéíî, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè öå º âëàñòèâèì äëÿ ñó÷àñíèõ
êîíñòèòóö³é, ïðîãîëîøóº çàõèùåí³ñòü ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, äàíèõ ¿é ìà-
ò³ð’þ-ïðèðîäîþ. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ì³ñòèòü íîðìè, ÿê³ ìàëè á ïðîòèä³ÿòè
çëîâæèâàííþ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì. Çîêðåìà, ó ñòàòò³ 3 çàïèñàíî, ùî
«ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè òà ¿õ ãàðàíò³¿ âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Äåðæàâà â³äïîâ³äàº ïåðåä ëþäèíîþ çà ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü».

Îäíàê ïðè íàéáëèæ÷îìó ðîçãëÿä³ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî çàçíà÷åíà êîíñòèòó-
ö³éíà íîðìà íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ ïðîòèä³¿ çëîâæè-
âàííÿì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì, òîìó ùî â³äñóòí³é ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ
öüîãî ³íñòðóìåíòó.

Ó òîé æå ÷àñ, ÿê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä, çîêðåìà, Àâñòð³¿, ²ñïàí³¿ òà ÔÐÍ, ìåõà-
í³çì ïðèâåäåííÿ â ä³þ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ïðîòè çëîâæèâàíü Êðèì³íàëü-
íèì êîäåêñîì ìîæå áóòè ñòâîðåíî øëÿõîì íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíó ñêàðãó, ùî ïîäàºòüñÿ äî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó â ðàç³ ïîðó-
øåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.

Íà æàëü, â Óêðà¿í³ ïðàâî ãðîìàäÿí íà êîíñòèòóö³éíó ñêàðãó â³äñóòíº. Íà
íàøó äóìêó, öå º ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ïðîòèä³¿
ñâàâ³ëëþ âëàäè âçàãàë³ ³ çëîâæèâàííÿì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì çîêðåìà.

Ó ñòàòò³ 93 Îñíîâíîãî Çàêîíó ÔÐÍ çàïèñàíî, ùî Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòó-
ö³éíèé ñóä âèíîñèòü ð³øåííÿ «çà êîíñòèòóö³éíèìè ñêàðãàìè, ÿê³ ìîæóòü
áóòè ïîäàí³ áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, êîòðà ñòâåðäæóº, ùî äåðæàâíà âëàäà ïîðó-
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øèëà îäíå ç ¿¿ îñíîâíèõ ïðàâ àáî îäíå ç ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ â àáçàö³ 4 ñòàò-
ò³ 20, ñòàòòÿõ 33, 38, 101, 103 ³ 104». Òàêèì ÷èíîì, áóäü-ÿêà îñîáà ó ÔÐÍ
ìàº ïðàâî çà äîïîìîãîþ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ïðèâåñòè â ä³þ íîðìó Îñíîâ-
íîãî Çàêîíó ÔÐÍ íà çàõèñò ñâî¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä, ïîðóøåíèõ äåðæàâíîþ âëà-
äîþ, ³ çàõèñòèòè ñåáå ó öåé ñïîñ³á â³ä ñâàâ³ëëÿ ç áîêó äåðæàâè.

Óêðà¿íñüêèé ãðîìàäÿíèí òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íå ìàº, òîìó â³í áåçñèëèé ïðî-
òèä³ÿòè, çîêðåìà, çëîâæèâàííÿì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì, äî ÿêèõ âäàþòüñÿ
äåðæàâí³ îðãàíè ÷è ïîñàäîâ³ îñîáè ïðîêóðàòóðè, ì³ë³ö³¿, ñóäó òîùî.

Â³äñóòí³ñòü ó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíó ñêàðãó óíåìîæ-
ëèâëþº ðåàë³çàö³þ â Óêðà¿í³ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ïåðåäáà÷åíîãî
ñòàòòåþ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ö³é æå ñòàòò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ: «Çâåðíåííÿ
äî ñóäó äëÿ çàõèñòó êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà
áåçïîñåðåäíüî íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóºòüñÿ». Àëå â ðîçä³ë³
XII Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äå éäåòüñÿ ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, ïðàâî íà òàêå
çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Îòæå, ïåðåäáà÷åíå
ó ñòàòò³ 8 ïðàâî ãðîìàäÿí íà çâåðíåííÿ äî ñóäó íåâèïðàâäàíî îáìåæóºòüñÿ
ó ðîçä³ë³ Õ²² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òàêèì ÷èíîì, ùî âèêëþ÷àºòüñÿ ïðàâî ãðî-
ìàäÿí íà çâåðíåííÿ äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ñàìå äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Íà íàøó äóìêó, óêðà¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì ìàº áóòè íàäàíî ïðàâî íà êîí-
ñòèòóö³éíó ñêàðãó, òîìó ùî: ïî-ïåðøå, öå óñóíóëî á ïðîòèð³÷÷ÿ â ñàì³é Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âèêëèêàíå íåâèïðàâäàíèìè îáìåæåííÿìè ïðàâà íà çâåð-
íåííÿ äî áóäü-ÿêîãî ñóäó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè;
ïî-äðóãå, öå çàáåçïå÷èëî á ðåàë³çàö³þ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà â Óê-
ðà¿í³, òîìó ùî áåç ó÷àñò³ ãðîìàäÿí éîãî ðåàë³çàö³ÿ íåìîæëèâà.

Íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíó ñêàðãó ñïðèÿëî á ïðîòèä³¿
ñâàâ³ëëþ äåðæàâè, ³, çîêðåìà, çëîâæèâàííÿì êðèì³íàëüíèìè çàêîíàìè.

Ïðè öüîìó òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî ç ìîæëèâîþ ïîÿâîþ ó Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè íîâîãî ïîâíîâàæåííÿ — âèíîñèòè ð³øåííÿ ïî êîíñòèòó-
ö³éí³é ñêàðç³ ãðîìàäÿí, ïîòðåáóâàòèìå íîâîãî ï³äõîäó â ä³ÿëüíîñò³ öüîãî
îðãàíó.

Îñê³ëüêè çàãàëüíîâèçíàíî, ùî îñíîâí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, ÿê³ ìà-
þòü ãàðàíòóâàòèñÿ ñó÷àñíèìè êîíñòèòóö³ÿìè, º ïðèðîäíèìè, òî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ìîæå íàëåæíèì ÷èíîì çàõèñòèòè ¿õ, ò³ëüêè êåðóþ÷èñü
ïðè âèíåñåíí³ ñâî¿õ ð³øåíü ïðèíöèïîì ñîö³àëüíîãî íàòóðàë³çìó, íà ÿêîìó
çàñíîâóºòüñÿ äîêòðèíà ïðèðîäíîãî ïðàâà1. Çã³äíî ç äîêòðèíîþ ïðèðîäíîãî
ïðàâà ïðèíöèï «âåðõîâåíñòâà ïðàâà» ìàº òëóìà÷èòèñÿ ÿê ïðèíöèï âåðõî-
âåíñòâà ñàìå ïðèðîäíîãî ïðàâà, à íå òàê çâàíîãî ïîçèòèâíîãî ïðàâà.

Â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó ñîö³àëüíîãî íàòóðàë³çìó ³ äîêòðèíè ïðèðîäíîãî
ïðàâà êâàë³ô³êóâàòè ä³¿ äåðæàâè ÿê ñâàâ³ëëÿ, çîêðåìà, ÿê çëîâæèâàííÿ
êðèì³íàëüíèì çàêîíîì, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çìîæå, ò³ëüêè âçÿâøè
çà êðèòåð³é ïðèðîäí³ñòü ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. ×è º òà ÷è ³íøà ä³ÿ ñâàâ³ë-
ëÿì ³ çëîâæèâàííÿì ìîæíà âèçíà÷èòè, ëèøå ðîçãëÿäàþ÷è ¿¿ â³äíîñíî ïðè-
ðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè. «Ïîçèòèâíèé» æå çàêîí ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé äëÿ
ëåãàë³çàö³¿ áóäü-ÿêîãî ñâàâ³ëëÿ ³ áóäü-ÿêîãî çëà. Ïðî öå íåçàïåðå÷íî ñâ³ä-
÷èòü ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä, çîêðåìà ôàêòè ëåãàë³çàö³¿ òîòàë³òàðèçìó.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî ìîæíà çðîáèòè òàêèé âèñíîâîê. Íàéêðàùîþ ãà-
ðàíò³ºþ çàáåçïå÷åííÿ ïðèíöèïó «âåðõîâåíñòâà ïðèðîäíîãî ïðàâà», ñïðÿ-
ìîâàíîãî íà ïðîòèä³þ áóäü-ÿêîìó, çîêðåìà äåðæàâíîìó, ñâàâ³ëëþ, ³ çëîâæè-
âàííÿì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì º ãðîìàäÿíè, ÿê³ ìàþòü âèñîêó ñîö³àëüíó (ïî-
ë³òè÷íó, åêîíîì³÷íó, ïðàâîâó) êóëüòóðó.
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1 Á³ëüø äåòàëüíî ïðî ïðèíöèï ñîö³àëüíîãî íàòóðàë³çìó äèâ.: Êîñòåíêî Î. Ì. Ñîö³àëüíèé íà-
òóðàë³çì ÿê ìåòîäîëîã³÷íèé ïðèíöèï þðèñïðóäåíö³¿ ³ êðèì³íîëîã³¿ // Â³ñíèê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ
íàóê Óêðà¿íè. — 2004. — ¹ 4. — Ñ. 133—145.



Í³ÿê³ äåðæàâí³ ³íñòèòóö³¿, ÿêèìè äåìîêðàòè÷íèìè âîíè íå ââàæàëèñÿ á,
íåçäàòí³ êðàùå âèêîíóâàòè öþ ðîëü, í³æ ãðîìàäÿíè. Òîìó ïðàâî ãðîìàäÿí
íà êîíñòèòóö³éíó ñêàðãó — öå íåîáõ³äíèé ³íñòðóìåíò ïðîòèä³¿ áóäü-ÿêîìó
ñâàâ³ëëþ ³ çëîâæèâàííÿì, ó òîìó ÷èñë³ ³ çëîâæèâàííÿì Êðèì³íàëüíèì êî-
äåêñîì. Óêðà¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì ìàº áóòè íàäàíî òàêå ïðàâî, à äîñâ³ä êî-
ðèñòóâàííÿ öèì ïðàâîì ìîæíà çàïîçè÷èòè ó ÔÐÍ. À äëÿ òîãî, ùîá Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðèéìàâ ð³øåííÿ ç êîíñòèòóö³éíèõ ñêàðã ãðîìàäÿí,
éîìó òðåáà òàêîæ, íà íàøó äóìêó, âçÿòè íà îçáðîºííÿ äîêòðèíó, ÿêîþ êå-
ðóþòüñÿ êîíñòèòóö³éí³ ñóäè Àâñòð³¿, ²ñïàí³¿, ÔÐÍ, à òàêîæ Âåðõîâíèé Ñóä
ÑØÀ ïðè ðîçãëÿä³ êîíñòèòóö³éíèõ ñêàðã ãðîìàäÿí. Óñï³øíèì âèêîíàííÿì
ïîâíîâàæåíü ïî ïðèéíÿòòþ ð³øåíü çà êîíñòèòóö³éíèìè ñêàðãàìè ãðîìà-
äÿí êîíñòèòóö³éí³ ñóäè öèõ êðà¿í ìàþòü çàâäÿ÷óâàòè ñàìå äîêòðèí³ ïðè-
ðîäíîãî ïðàâà, ÿêîþ âîíè êîðèñòóþòüñÿ.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ßÂÈÙÅ ÍÀÐÊÎÒÈÇÌÓ

ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎÕÎÐÎÍÓ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Â. Ïøåíè÷íèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Ïðè÷èíàìè ç’ÿñóâàííÿ òà äîñë³äæåííÿ ïîíÿòòÿ «íàðêîòèçì», ÿêå º äîòè÷-
íèì âîäíî÷àñ äî äâîõ ãàëóçåé ïðàâà: êðèì³íàëüíîãî òà êîíñòèòóö³éíîãî,
ñòàíóòü íå ñò³ëüêè åòèìîëîã³ÿ öüîãî ñëîâà, ÿê íàñàìïåðåä ò³ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷í³ òà ïðàâîâ³ íàñë³äêè, ùî ñïðè÷èíÿþòü äàíå ÿâèùå, à òàêîæ ñóòí³ñòü
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì, ùî ïåðåäáà÷àþòü ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ
ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â àáî
ïðåêóðñîð³â.

Íàðêîòèçì ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå ïðèçâîäèòü äî çíà÷íèõ íåãàòèâíèõ çì³í
íå ò³ëüêè â ñåðåäîâèù³ ñïîæèâà÷³â íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, à é äàëåêî çà éîãî
ìåæàìè. Íå çâàæàþ÷è íà åêîíîì³÷íèé àñïåêò íàðêîòèçìó, îñíîâíèìè
íåãàòèâíèìè ôàêòîðàìè º íåçàäîâ³ëüíèé ô³çè÷íèé ñòàí, çíèæåíà òðóäîâà
ä³ÿëüí³ñòü íàðêîìàí³â, çíà÷íà ìàòåð³àëüíà øêîäà, ÿêà çàâäàºòüñÿ ñóñï³ëü-
ñòâó íàðêîìàí³ºþ ÿê äæåðåëîì íåùàñíèõ âèïàäê³â íà òðàíñïîðò³ òà ñó-
ñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³, ìîðàëüíà øêîäà, ùî çàïîä³þºòüñÿ ñóñï³ëüñòâó íàð-
êîìàíàìè, ÿê³ âäàþòüñÿ äî ð³çíèõ çàõîä³â ïðèäáàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â,
â÷èíÿþòü ïðîòèïðàâí³ ä³ÿííÿ, ñòâîðþþòü íåñòåðïí³ óìîâè äëÿ ñâî¿õ ñ³ìåé,
ïîçáàâëÿþòü ¿õ ìîæëèâîñò³ íîðìàëüíîãî æèòòÿ òà çàñîá³â ³ñíóâàííÿ, ô³çè÷-
íà òà ìîðàëüíà äåãðàäàö³ÿ íàðêîìàí³â, ¿õ ðàïòîâà ñìåðòü, ðóéíóâàííÿ îñî-
áèñòèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé, øêîäà íàùàäêàì ÷åðåç ðóéíóâàííÿ ãåíîôîí-
äó. Òîìó â êîíòåêñò³ ðîçãëÿäó ïðàâà ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íåìîæëèâî
îá³éòè òàêó áîëþ÷ó ïðîáëåìó, ÿê çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó, ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 16 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, º îáîâ’ÿç-
êîì äåðæàâè.

Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè çàêð³ïëþº ïðàâî êîæíî¿ ëþäèíè íà îõîðîíó
çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ. Çîêðåìà, ñòàòòÿ 49
ì³ñòèòü êîíñòèòóö³éí³ ãàðàíò³¿ éîãî çàáåçïå÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ äåð-
æàâà çîáîâ’ÿçàíà çàáåçïå÷óâàòè îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ô³íàíñóþ÷è â³äïîâ³äí³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³, ìåäèêî-ñàí³òàðí³ òà îçäîðîâ÷î-ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðî-
ãðàìè, ñòâîðþâàòè óìîâè åôåêòèâíîãî ³ äîñòóïíîãî âñ³ì ãðîìàäÿíàì ìå-
äè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çàáåçïå÷óâàòè áåçîïëàòíå íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñïðèÿòè ðîç-
âèòêîâ³ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó, çàáåçïå÷óâàòè ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Â Îñíîâíîìó Çàêîí³ Í³ìå÷÷èíè, íà â³äì³íó â³ä Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â³ä-
ñóòíÿ ô³êñàö³ÿ öüîãî ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³, îäíàê öå çîâñ³ì
íå îçíà÷àº, ùî öå ïðàâî ëþäèíè íå çàáåçïå÷óºòüñÿ àáî ÿêèìîñü ÷èíîì í³âå-
ëþºòüñÿ ó ÔÐÍ. Òàê ñàìî ïåðåäáà÷åíå ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ó Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ùå íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñòàíîâèùå ç éîãî çàõèñòîì â Óêðà¿í³
º êðàùèì, í³æ ó ÔÐÍ.

Ó öüîìó â³äíîøåíí³ íàì ùå òðåáà «äîáðå ïîïðàöþâàòè» íàä ïðàâîâèìè
çàõîäàìè ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñàìå íà çàêîíîäàâ÷îìó òà âèêîíàâ÷îìó
ð³âíÿõ.
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Ëîã³÷íî, ùî ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèñòóïàþòü îñíîâ-
íèì ÷èííèêîì äëÿ ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî çä³éñíåííÿ
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ íåçàêîííîìó îá³ãó
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, à òàêîæ âïðîâàäæåííÿ åôåê-
òèâíèõ ìåõàí³çì³â ñîö³àëüíî-ïðàâîâîãî âïëèâó íà óðàæåí³ âåðñòâè íàñå-
ëåííÿ øëÿõîì çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ, ïóáë³÷íî-ðåêëàìíèõ, ë³-
êóâàëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ, êðèì³íàëüíî-êàðíèõ çàõîä³â.

Áàçîâèì àêòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí ó ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ º Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ,
ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ äåðæàâîþ â³äïîâ³äíèõ çàâäàíü ç ìåòîþ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ãðîìàäÿí, çàïîá³ãàííÿ íåáåçïå÷íèì ³íôåêö³éíèì çà-
õâîðþâàííÿì, ñïðèÿííÿ çäîðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîþ äîïîìîãîþ; çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â
ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü (ïñèõ³÷í³
ðîçëàäè, ÑÍ²Ä, õðîí³÷íèé àëêîãîë³çì, íàðêîìàí³ÿ); çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè; çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíèõ çà-
õîä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàòåð³ òà äèòèíè òîùî. Îäíàê çà ñâîºþ ñóòòþ öåé
íîðìàòèâíèé àêò º çàãàëüíèì, ïîíÿòòÿ, ÿê³ çàêð³ïëåí³ â íüîìó, çäåá³ëüøîãî
ìàþòü îö³íî÷íèé õàðàêòåð ³ ïîòðåáóþòü ÷³òêî¿ êîíêðåòèçàö³¿ íîðì ñïåö³àëü-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ïåâí³ çàõîäè ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ëþäèíè ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ ðîç-
âèòêîâ³ íàðêîìàí³¿ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî îá³ã â Óêðà¿í³ íàð-
êîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â ³ ïðåêóðñîð³â», «Ïðî
çàõîäè ïðîòèä³¿ íåçàêîííîìó îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå-
÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â òà çëîâæèâàííþ íèìè».

Îäíàê íà çàáåçïå÷åííÿ ä³¿ âèùåçàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà
ïðîô³ëàêòèêè é ë³êóâàííÿ òàêîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê íàðêîìàí³ÿ, Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ íå âèçíà÷èëè òà íå âðåãóëþâàëè ÿê êî-
ð³ííèõ ïîíÿòü òåðì³íà «íàðêîòèçì», òàê ³ êîíêðåòíèõ çàõîä³â ïî çàïîá³ãàí-
íþ òà ë³êóâàííþ çàõâîðþâàííÿ íà íàðêîìàí³þ.

Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «íàðêîòèçì» òðåáà âèâîäèòè ³ç çàãàëüíîòåîðåòè÷-
íèõ, ïðàâîâèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ, ñîö³îëîã³÷íèõ ïîãëÿä³â ³, íà äóìêó â³ò÷èçíÿ-
íèõ òà çàðóá³æíèõ íàóêîâö³â1, ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ÿê íåãàòèâíå ñîö³àëü-
íå ÿâèùå, ùî ìàº ì³æíàðîäíèé õàðàêòåð, âêëþ÷àº ñîö³àëüí³, ïðàâîâ³, êðè-
ì³íîëîã³÷í³, åêîíîì³÷í³, á³îëîã³÷í³, åêîëîã³÷í³, ìåäè÷í³ òà ìîðàëüí³ àñïåê-
òè, õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàëó÷åííÿì ÷àñòèíè íàñåëåííÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè äî
íåìåäè÷íîãî âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ ï³ä ñïåö³àëüíèì ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì òà âíóòð³øíüîäåðæàâ-
íèì êîíòðîëåì, à òàêîæ ó÷àñòþ â îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåíí³ ¿õ íåçàêîííîãî
îá³ãó ÿê ó ìåæàõ äåðæàâè, òàê ³ â ì³æäåðæàâíîìó ìàñøòàá³.

Â³äïîâ³äíî äî Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, â ³íòå-
ðåñàõ çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàïîá³ãàííÿ äåìîãðàô³÷-
í³é êðèç³, çàáåçïå÷åííÿ çäîðîâ’ÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ³ ïðîô³ëàêòèêè ñïàäêî-
âèõ çàõâîðþâàíü äåðæàâà ïîâèííà ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè êîìïëåêñ çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ ôàêòîð³â, ÿê³ øê³äëèâî âïëèâàþòü íà ãåíåòè÷íèé
àïàðàò ëþäèíè, à òàêîæ ñòâîðèòè ñèñòåìó äåðæàâíîãî ãåíåòè÷íîãî ìîí³òî-
ðèíãó, îðãàí³çóâàòè ìåäèêî-ãåíåòè÷íó äîïîìîãó íàñåëåííþ, ñïðèÿòè çáàãà-
÷åííþ ³ ïîøèðåííþ íàóêîâèõ çíàíü ó ãàëóç³ ãåíåòèêè ³ äåìîãðàô³¿.

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº îáîâ’ÿçîê äåðæàâè ùîäî çáåðåæåííÿ ãåíî-
ôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â çâ’ÿçêó ç äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà ñòàòèñòèêè
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1 Áîãîìîëîâà Ò.À., Òîëïåêèí Ê.À. Íàðêîòèçì è íàðêîìàíèÿ: îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áîðü-
áû è ïðîôèëàêòèêè // Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. — 1987. — ¹ 1. — Ñ. 79. Ïðîõîðîâà Ì.Ë.
Óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. — Ñàðàòîâ, 1989. —
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Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè òà ³íôîðìàö³ºþ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó
«Ïðî ñòàíîâèùå ìîëîä³ â Óêðà¿í³ «Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³: ñòàí, ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè», «Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
ïðîáëåìè Â²Ë/ÑÍ²Äó, íàðêîìàí³¿ òà àëêîãîë³çìó â Óêðà¿í³ òà øëÿõè ¿õ ðîç-
â’ÿçàííÿ», çã³äíî ç ÿêèìè çà îñòàíí³ äâà ðîêè ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî âæèâàº íàð-
êîòè÷í³ çàñîáè òà ïñèõîòðîïí³ ðå÷îâèíè ïîäâî¿ëàñÿ, äî òîãî æ â³ê íàðêîçà-
ëåæíî¿ ìîëîä³ ìàº òåíäåíö³þ äî îìîëîäæåííÿ. Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó
ç á³ëüø ÿê 90 òèñÿ÷ çàðåºñòðîâàíèõ ñïîæèâà÷³â íàðêîòèê³â 80 â³äñîòê³â
ñòàíîâèòü ìîëîäü â³êîì äî 28 ðîê³â, á³ëüøå 6 òèñÿ÷ — íåïîâíîë³òí³. Çà
îñòàíí³ 10 ðîê³â ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà íàðêîìàí³þ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ çá³ëü-
øèëàñÿ ó 6—8 ðàç³â. Ñìåðòí³ñòü îñ³á ö³º¿ ãðóïè çðîñëà ó 40 ðàç³â. Õâîð³º íà
íàðêîìàí³þ çäåá³ëüøîãî ìîëîäü, ÿêà íå ïðàöþº.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî, çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â òà íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ðîñòó íàðîäæóâàíîñò³
ãåíåòè÷íî íåïîâíîö³ííèõ ä³òåé, íàâ÷àòè ÿêèõ ìîæíà ò³ëüêè ó ñïåö³àëüíèõ
øêîëàõ äëÿ ðîçóìîâî ÷è ô³çè÷íî íåïîâíîö³ííèõ. Àëå âæèâàííÿ íàðêîòè÷-
íèõ çàñîá³â — öå äàëåêî íå ºäèíèé ôàêòîð, ÿêèé âïëèâàº íà ãåíîôîíä íàö³¿.

Öèì ïðîáëåìàì ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà ó çàòâåðäæåí³é ó 2003 ðîö³
Óðÿäîì Óêðà¿íè Ïðîãðàì³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ áîðîòüáè ç
íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðåêóðñî-
ð³â íà 2003—2010 ðîêè.

Çà ê³ëüêà îñòàíí³õ ðîê³â íàðêîòèçì ñòàâ îäí³ºþ ç íàéñåðéîçí³øèõ çàãðîç
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè, à íåçàêîííèé îá³ã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ ïñè-
õîòðîïíèõ ðå÷îâèí ñòàíîâèòü íàéñóòòºâ³øó òà íàéá³ëüø íåáåçïå÷íó ÷àñòè-
íó îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³. Íàðêîòèçì ³ íàðêîìàí³ÿ íà ñüîãîäí³ º íàé-
ñòðàøí³øèìè ³ íàéíåáåçïå÷í³øèìè ñîö³àëüíèìè çàõâîðþâàííÿìè. Ê³ëü-
ê³ñòü õâîðèõ ç íàðêîòè÷íèìè ïðîáëåìàìè ïîñò³éíî çðîñòàº ³ ïî÷èíàþ÷è ç
1993 ðîêó çá³ëüøèëàñü ³ç 33 äî 85 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º çàãóá-
ëåí³ æèòòÿ ³ òèñÿ÷³ çëî÷èí³â, ñêîºíèõ íà ´ðóíò³ íàðêîìàí³¿ ÷è ïîâ’ÿçàíèõ ç
íåëåãàëüíèì îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â àáî ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, çì³ö-
íåííÿ ïîçèö³é â³ò÷èçíÿíèõ íåëåãàëüíèõ âèðîáíèê³â íàðêîòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿.

Ðîçä³ë Õ²²² «Çëî÷èíè ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå-
÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â àáî ïðåêóðñîð³â òà ³íø³ çëî÷èíè ïðîòè çäîðîâ’ÿ íàñåëåí-
íÿ» ÷èííîãî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü
ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ä³ÿíü.

ßêùî ïîð³âíþâàòè ñòàòò³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó òà
÷èííîãî Êîäåêñó íà ïðèêëàä³ çëî÷èí³â ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â,
ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â, òî ïèòàííÿ ùîäî ïîì’ÿêøåííÿ ñàíêö³é
ó ÷èííîìó êðèì³íàëüíîìó çàêîí³ º ñï³ðíèì.

Äàþ÷è ïîð³âíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó çëî÷èí³â ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ
çàñîá³â ð³çíèõ êðèì³íàëüíèõ çàêîí³â ó ÷àñ³, òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ê³ëüê³ñíèé
ïîêàçíèê ñòàòåé, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü êðèì³íàëüíî êàðàí³ ä³ÿííÿ ó ö³é ñôå-
ð³, ä³éñíî ñêîðîòèâñÿ ïîð³âíÿíî ç Êîäåêñîì 1960 ðîêó. Íà ñüîãîäí³ Êðè-
ì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ì³ñòèòü 16 ñòàòåé, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñóñï³ëüíî
íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â. Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ
1960 ðîêó ïåðåäáà÷àâ 19 ñòàòåé ùîäî ö³º¿ ñôåðè, à òàêîæ ñòàòòþ, ÿêà âè-
çíà÷àëà îñîáëèâèé ïîðÿäîê çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Âîäíî÷àñ ÿê³ñíèé ïîêàçíèê ïåðåäáà÷åíèõ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ä³ÿíü ó
÷èííîìó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè íå çì³íèâñÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî
äåÿê³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿííÿ â îêðåìèõ âèïàäêàõ ó ÷èííîìó Êîäåêñ³
îõîïëþþòüñÿ îäí³ºþ ñòàòòåþ. Á³ëüøå òîãî, ÷èííèé Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ
Óêðà¿íè âñòàíîâèâ ðÿä ä³ÿíü, ùî âèçíàþòüñÿ çëî÷èíàìè, ÿê³ íå áóëè ïåðåä-
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áà÷åí³ Êîäåêñîì 1960 ðîêó. Îòæå, çàêîíîäàâåöü ðîçøèðèâ ïåðåë³ê êðè-
ì³íàëüíî êàðàíèõ ä³ÿíü ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì Êîäåêñîì.

Àíàë³çóþ÷è ðîçä³ë X Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 1960 ðîêó òà ðîçä³ë XIII ÷èí-
íîãî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òðåáà çàçíà÷èòè, ùî â îñòàííüîìó
çì³íåíà êëàñèô³êàö³ÿ çëî÷èí³â. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî êëàñèô³êàö³ÿ çëî÷èí³â
(¿õ ðîçòàøóâàííÿ) ó ðîçä³ë³ çä³éñíþºòüñÿ çà ñòóïåíåì ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íî-
ñò³ òîãî ÷è ³íøîãî çëî÷èíó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çàêîíîäàâåöü ïî-³íøîìó
îö³íþº ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íåîñò³ òèõ ä³ÿíü, ÿê³ ó ïîïåðåäíüîìó Êî-
äåêñ³ ìàëè ³íøó (ïðîòèëåæíó) îö³íêó.

Ïðîàíàë³çóºìî îêðåì³ ñòàòò³, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêîºí-
íÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, íà ïðåäìåò ðîçøèðåííÿ/çâó-
æåííÿ äèñïîçèö³é ÷è ñàíêö³é êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè, ç³ñòàâèâøè Êî-
äåêñ 1960 ðîêó ç ÷èííèì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Òàê, ñàíêö³ÿ
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 307 ÷èííîãî Êîäåêñó âñòàíîâëþº á³ëüø ì’ÿêå ïîêà-
ðàííÿ ùîäî òîãî, ÿêå áóëî âñòàíîâëåíå ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 2291 Êîäåê-
ñó 1960 ðîêó. Îäíàê º âèïàäêè ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ðîçøèðåííÿ
ìåæ³ äèñïîçèö³¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì. Ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 306 ÷èííîãî Êîäåêñó âñòàíîâèëà á³ëüø òÿæêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, í³æ ïåðåä-
áà÷åíà àíàëîã³÷íîþ ñòàòòåþ Êîäåêñó 1960 ðîêó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 22912).
Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 309 ÷èííîãî Êîäåêñó çì³ñò äèñïîçèö³¿ º á³ëüø ðîç-
øèðåíèì, í³æ çì³ñò äèñïîçèö³¿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2296 Êîäåêñó 1960 ðî-
êó. ×èííèé êðèì³íàëüíèé çàêîí òàêîæ çàïðîâàäèâ æîðñòê³ø³ çàõîäè ñàìå
òèì, ùî íå âñòàíîâèâ óìîâè ùîäî íàÿâíîñò³ ïîïåðåäíüî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿
ïðåþäèö³¿ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêèì
÷èíîì, Êîäåêñ 1960 ðîêó â öüîìó àñïåêò³ áóâ ëîÿëüí³øèì (â³äïîâ³äíî, ÷àñòè-
íà ïåðøà ñòàòò³ 310 òà ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 2293) — îñîáà ìîãëà áóòè ïðè-
òÿãíóòîþ ò³ëüêè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàïðîâàäæåííÿ æîðñò-
ê³øèõ çàõîä³â ïðîÿâëÿºòüñÿ ³ â òîìó, ùî ÷àñòèíà ñàíêö³é êðèì³íàëüíî-ïðà-
âîâèõ íîðì ÷èííîãî Êîäåêñó íå âñòàíîâëþº àëüòåðíàòèâíîãî êðèì³íàëüíîãî
ïîêàðàííÿ íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî Êîäåêñó (â³äïîâ³äíî ñòàòò³ 314 òà
22915), ðÿä äèñïîçèö³é ðîçøèðþº ïðåäìåò çëî÷èíó (íàïðèêëàä, ñòàòò³ 315 òà
2295 â³äïîâ³äíî).

Îêðåìî òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà çá³ëüøåííÿ ó ÷èííîìó Êîäåêñ³ îö³íþ-
âàëüíèõ ïîíÿòü, ÿê³ ìîæíà äâîçíà÷íî ðîçóì³òè ³, â³äïîâ³äíî, çàñòîñîâóâà-
òè. Òàê, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 22915 Êîäåêñó 1960 ðîêó áóëî ÷³òêî âèçíà-
÷åíî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè («ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè ñåðåäíüî¿ òÿæ-
êîñò³ ÷è òÿæêå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ»). Çàêîíîäàâåöü, ðîçøèðèâøè öþ íîð-
ìó â íîâîìó Êîäåêñ³ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 314), ââîäèòü äîäàòêîâî ïîíÿòòÿ
«ä³¿, ÿêùî âîíè ïðèçâåëè äî íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³», ÿêå ìîæå ïî-ð³çíîìó
ðîçö³íþâàòèñÿ òèìè ÷è ³íøèìè ñóäàìè, àäæå êîæåí ñóääÿ áóäå âèõîäèòè ç
âëàñíî¿ ïðàâîñâ³äîìîñò³, äîñâ³äó ðîáîòè, åêñïåðòíèõ îö³íîê òîùî. Òîìó
íàäì³ðíå ðîçøèðåííÿ îö³íþâàëüíèõ ïîíÿòü ó êðèì³íàëüíîìó çàêîí³ ìîæå
ïðèçâåñòè äî ï³äì³íè ïîíÿòòÿ, ùî ïðè ïðàâîçàñòîñóâàíí³ íàäàº ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòàííÿ àíàëîã³¿ çàêîíó, ÿêå º íåïðèïóñòèìèì.

Îòæå, ÷èííèé êðèì³íàëüíèé çàêîí (ïîð³âíÿíî ç Êîäåêñîì 1960 ðîêó) äî
äåÿêî¿ ì³ðè ïåðåäáà÷àº æîðñòê³ø³ óìîâè, çàïðîâàäèâøè íîâ³ âèäè ä³ÿíü,
ÿê³ âèçíàþòüñÿ çëî÷èíàìè, ñêàñóâàâøè ïåâí³ îáñòàâèíè, çà ÿêèõ ïåðøå ñó-
ñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ íå âèçíàâàëîñü çëî÷èíîì (â³äñóòíÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-ïðàâîâà ïðåþäèö³ÿ), çàïðîâàäèâ ñàíêö³þ ïîêàðàííÿ, îáòÿæëèâ³øó
çà ïåðåäáà÷óâàíó ïîïåðåäí³ì Êîäåêñîì.

Äî ðå÷³, ôàõ³âö³ æâàâî îáãîâîðþþòü ïèòàííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü êðè-
ì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ àáî îáìåæåííÿ ñâîáîäè íàðêîòè÷íî çàëåæíèõ îñ³á,
ìîòèâóþ÷è öå íåñóì³ñí³ñòþ ç ïðèíöèïàìè ïîêàðàííÿ ñîö³àëüíî õâîðî¿ îñî-
áè. Â³äêèäàþ÷è òàêó ïðîïîçèö³þ, îêðåìî òðåáà àïåëþâàòè äî Êîíâåíö³¿ ïðî
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çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä. Òàê, ïóíêò (å) ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 5 çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿ ïåðåäáà÷àº, ùî í³õòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëå-
íèé ñâîáîäè ³íàêøå í³æ çã³äíî ç ïðîöåäóðîþ, âñòàíîâëåíîþ çàêîíîì, ³ â òà-
êèõ âèïàäêàõ, ÿê çàêîííå çàòðèìàííÿ îñ³á, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ ³í-
ôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, çàêîííå çàòðèìàííÿ ïñèõ³÷íî õâîðèõ, àëêîãîë³ê³â
àáî íàðêîìàí³â ÷è áðîäÿã. Îòæå, ìè áà÷èìî, ùî â áóêâàëüíîìó ðîçóì³íí³
Êîíâåíö³ÿ äîçâîëÿº äåðæàâàì-÷ëåíàì (Âèñîêèì äîãîâ³ðíèì ñòîðîíàì) îá-
ìåæóâàòè ïðàâî íà ñâîáîäó íàðêîìàí³â ó âèïàäêàõ çàñòîñóâàííÿ äî íèõ çà-
êîííèõ ìåòîä³â âïëèâó â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíî¿ äåðæàâîþ ïðîöåäóðè.

Áåçóìîâíî, çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ º êðàéí³ì çàõîäîì.
Äî òîãî æ, çàãðîçà ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
íå áóäå ñòðèìóâàòè ¿¿ â³ä âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â. Äëÿ íåäîïóùåííÿ
³ñíóâàííÿ òà ðîçâèòêó íàðêîìàí³¿ îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè âêðàé íåîáõ³ä-
íî âæèòè ðÿä çàõîä³â ñàìå íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðîÿâó öüîãî ñîö³àëüíîãî çëà,
çàñòîñîâóþ÷è äî ïðè÷åòíèõ ó öüîìó îñ³á ïîì³ðêîâàí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè
âïëèâó, ÿê³ äîçâîëÿëè á îäíî÷àñíî çàïîá³ãàòè ðîçâèòêó íàðêîìàí³¿ ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ òà ³ñòîòíî ïîñëàáèòè æîðñòê³ ïðàâîâ³ çàõîäè âïëèâó ùîäî îñîáè. Çâ³ñíî,
ùî íà êîæíó îñîáó òðåáà âïëèâàòè ïî-ð³çíîìó, àëå â òàêèé ñïîñ³á äåðæàâà
ìîæå âñòàíîâèòè ìåæ³ òà àëüòåðíàòèâè âæèòòÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â.

Ðîëü ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â áóäå íàáàãàòî âàãîì³øîþ, í³æ çàñòîñóâàííÿ
êðèì³íàëüíèõ ïîêàðàíü, îñê³ëüêè îñòàíí³ ñïðè÷èíÿþòü ñîö³àëüíèé íåãàòèâ
³ âïëèâàþòü ÷àñò³øå íà îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü âèðîáíèöòâî, çáóò íàðêîòèê³â.
Ó íàçâàí³é ïðîáëåì³ òðåáà âèçíà÷èòè ãîëîâíèé ëàíöþã — ïðè÷èíè é óìîâè,
ÿê³ ïîðîäæóþòü íàðêîòèçì. Âåëèêó óâàãó äåðæàâ³ òðåáà ñïðÿìîâóâàòè íà
ëþäèíó, ÿêà º ³ ìîæå áóòè ïîòåíö³éíèì ñïîæèâà÷åì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â.

ßê â³äîìî, ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ àíòèíàðêîòè÷íî¿ êîìïàí³¿, ÿêà áàçóâà-
ëàñü íà æîðñòê³é àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðÿìîâàíîñò³ âñ³õ ¿¿ çàõîä³â, ïðèçâåëà
äî òîãî, ùî îñîáè, ÿê³ âæèâàëè íàðêîòèêè, âñ³ìà çàñîáàìè çìóøåí³ áóëè
âñ³ëÿêî ïðèõîâóâàòè ñâî¿ ïðîáëåìè. Óñå öå ïðèçâåëî äî óñêëàäíåííÿ âçàºìî-
ä³¿ íàðêîëîã³÷íèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ ñëóæá, ç îäíîãî áî-
êó, òà îñîáîþ, ÿêà âæèâàëà íàðêîòèêè, — ç ³íøîãî. ² ÿê ðåçóëüòàò — ñïîæè-
âà÷³ íàðêîòèê³â ïîòðàïëÿëè äî ë³êàð³â ÷è ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â óæå íà
ï³çí³õ ñòàä³ÿõ çàõâîðþâàííÿ — ÷àñòî-ãóñòî ïîâí³ñòþ äåãðàäîâàíèìè ³ ñîö³-
àëüíî äåçàäàïòîâàíèìè.

Òîìó äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè íåîáõ³äíî ïðèéíÿòè ñïåö³àëüíèé çàêîí
ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ â³ä øê³äëèâèõ íàñë³äê³â âæèâàííÿ íàðêî-
òè÷íèõ çàñîá³â.

Äîö³ëüí³øèì º çàñòîñóâàííÿ ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â, äî ÿêèõ òðåáà â³äíåñ-
òè øèðîêå ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî íåãàòèâí³ íàñë³äêè íàðêîòèçìó ÷å-
ðåç àíòèðåêëàìó, òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ³íø³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðî-
âåäåííÿ çóñòð³÷åé, ñåì³íàð³â, çä³éñíåííÿ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â íàñåëåííÿ.

Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàçíà÷èìî, ùî àíàë³ç êðèì³íîëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü íàðêîòèçìó â íàø³é êðà¿í³, à òàêîæ çàõîäè, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ äåð-
æàâíèìè òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ íà ïîäàëüøå âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó áîðîòüáè ç íåçàêîí-
íèì îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(îêðåì³ ïèòàííÿ âçàºìîä³¿)

Ñ. Ëèõîâà,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,

äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ïðàâîâî¿ ñèñòåìè íàäçâè÷àéíî âàæëèâî çà-
áåçïå÷èòè êîíñòèòóö³îíàë³çàö³þ çàêîíîäàâñòâà ÿê â³äïîâ³äí³ñòü ïîòî÷íîãî
çàêîíîäàâñòâà êîíñòèòóö³éíèì íàñòàíîâàì.

Íà íàøó äóìêó, îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü, ùî ïîñòàº ñüîãîäí³ ïåðåä íà-
óêîâöÿìè Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ é ôàõ³âöÿìè ó ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî òà
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, — ïîêàçàòè ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê öèõ äâîõ ãàëóçåé.
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè — öå íîðìàòèâíèé àêò, ÿêèé ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ,
îñîáëèâèé çì³ñò, ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ³ âíåñåííÿ çì³í òà ö³ëó
íèçêó ³íøèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ é â³äð³çíÿþòü Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè â³ä ³í-
øèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, íàïðèêëàä â³ä Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó
òîé æå ÷àñ Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå º ÷èìîñü çàñòèãëèì, ñèìâîëîì, ÿêèé ñòî-
¿òü íàä óñ³ìà ãàëóçÿìè ïðàâà, ÿê öå ðîçóì³ëîñÿ â ðàäÿíñüê³ ÷àñè. Êîíñòèòó-
ö³ÿ ç ¿¿ îñîáëèâèì õàðàêòåðîì — öå «æèâèé» çàêîí, ùî àêòèâíî ä³º. Íîðìè
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè — öå íîðìè ïðÿìî¿ ä³¿, âîíè ðåãóëþþòü â³äíîñèíè â ñó-
ñï³ëüñòâ³. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó òåîð³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ³ êðèì³íàëü-
íîãî ïðàâà íåîáõ³äíî äîñë³äèòè øëÿõè çáëèæåííÿ öèõ äâîõ ãàëóçåé, ïîêàçà-
òè ¿õ âçàºìîïðîíèêíåííÿ.

Íàñàìïåðåä Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê îñíîâíå äæåðåëî
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà Óêðà¿íè. Ó òåîð³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà äæåðåëà ö³º¿
ãàëóç³ ïðèéíÿòî ïîä³ëÿòè íà ôîðìàëüí³ òà ìàòåð³àëüí³ [1]. Äî ôîðìàëüíèõ
â³äíîñÿòü ñàì Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, ÿêèé âèçíà÷àº ôîðìó êðè-
ì³íàëüíîãî çàêîíó. Ñàìå öå ³ ìàº íà óâàç³ çàêîíîäàâåöü, ôîðìóëþþ÷è çì³ñò
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3 ÊÊ Óêðà¿íè. Àëå â ö³é ñòàòò³, êð³ì ñàìîãî ÊÊ Óêðà¿-
íè, íàçâàí³ ùå é ³íø³ äæåðåëà, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèì º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè.
ßêùî ôîðìàëüí³ äæåðåëà ïðàâà ÿâëÿþòü ñîáîþ çîâí³øí³é âèãëÿä ïðàâîâèõ
íîðì, òî ìàòåð³àëüí³ âèðàæàþòü çì³ñò êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì.

Óñ³ ãàëóç³ ïðàâà âçàºìîïîâ’ÿçàí³, êîæíà ç íèõ ìàº ñâîº çàâäàííÿ ³ âèêî-
íóº ñâîþ ôóíêö³þ. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè — öå òàêîæ îäíà ç ãàëóçåé ïðàâà,
ÿêà âèêîíóº ôóíêö³þ ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ó äåðæàâ³. Àëå Êîíñòèòóö³ÿ ÿê
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, áåçóìîâíî, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ çàêîí³â
Óêðà¿íè, ïîñ³äàº ñåðåä íèõ ãîëîâíå ì³ñöå, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ³ íàçâà Çàêîíó —
Îñíîâíèé. Öå ì³ñöå ñåðåä äæåðåë ³íøèõ ãàëóçåé ïðàâà âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿
ïðåäìåòîì. Ñôåðà êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ âñåîõîïëþ-
þ÷èì õàðàêòåðîì, ÿêèé íå ïðèòàìàííèé æîäíîìó ³íøîìó íîðìàòèâíîìó
àêòó â äåðæàâ³. Âîíà ñòîñóºòüñÿ âñ³õ ãàëóçåé ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â — åêîíî-
ì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ, ðåãóëþþ÷è â íèõ ôóíäàìåíòàëü-
í³ îñíîâè â³äíîñèí. ßê â³äçíà÷àº Þ. Òîäèêà, ïîä³áí³ ìîæëèâîñò³ ³ ñòàòóñ ó
ïðàâîâ³é ñèñòåì³ äåðæàâè íå ìàº æîäíèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò [2].

Êîíñòèòóö³ÿ âèêîíóº ðîëü îñíîâíîãî çàêîíîäàâ÷îãî öåíòðó âñ³º¿ ñèñòåìè
çàêîíîäàâñòâà. Êîíñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ãàëóçÿìè,
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ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó, ïîñ³äàþ÷è ïðîâ³äíå ïîëîæåííÿ ³ ñëóãóþ÷è áàçîþ äëÿ
ãàëóçåâîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Êîíñòèòóö³ÿ º þðèäè÷íîþ áàçîþ ïîòî÷-
íîãî çàêîíîäàâñòâà. Îñíîâí³ ¿¿ ïîëîæåííÿ êîíêðåòèçóþòüñÿ, äåòàë³çóþòüñÿ
³ ðîçâèâàþòüñÿ â ïîòî÷íîìó çàêîíîäàâñòâ³. Ðåãóëÿòèâíà ä³ÿ ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì âèÿâëÿºòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ ò³ëüêè â êîì-
ïëåêñ³ ç ³íøèìè íîðìàìè, çàêð³ïëåíèìè â ³íøèõ ãàëóçÿõ ïðàâà.

Êîëè éäåòüñÿ ïðî òå, ùî Êîíñòèòóö³ÿ º äæåðåëîì áóäü-ÿêî¿ ãàëóç³ ïðàâà,
öå íå îçíà÷àº ïðîñòå âêëþ÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì äî ³ñíóþ÷îãî ïðàâî-
âîãî ïîëÿ, à ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïðèâåäåííÿ ïðàâîâîãî ïîëÿ ãàëóç³ ïðàâà ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì Êîíñòèòóö³¿.

Êîíñòèòóö³ÿ âèçíà÷àº íå ò³ëüêè îñíîâí³ çàñàäè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, à é ðå-
ãóëþº âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ éîãî ÷ëåíàìè. ² òîìó ñåðåä ¿¿ ôóíêö³é, ï³ä ÿêè-
ìè ðîçóì³þòüñÿ îñíîâí³ íàïðÿìè êîíñòèòóö³éíîãî âïëèâó íà ñóñï³ëüí³ â³ä-
íîñèíè, òàêèõ, ÿê þðèäè÷íà, ïîë³òè÷íà, ïðàâîíàä³ëÿþ÷à, ïðîãðàìíà, ãåî-
ïîë³òè÷íà, îêðåìî âèä³ëÿºòüñÿ ³ ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ [3]. Çì³ñò ¿¿ ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî ïðåäìåò ðåãóëþâàííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó äåðæàâè ñòàíîâëÿòü ôóíäà-
ìåíòàëüí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ñåðåä ÿêèõ, ïîðÿä ³ç òàêèìè ãëîáàëüíèìè
ÿâèùàìè ³ êàòåãîð³ÿìè ÿê ñóâåðåí³òåò íàðîäó, íàö³îíàëüíà äåðæàâí³ñòü,
îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó, òðåáà âèä³ëèòè ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ïîâ’ÿçà-
í³ ç ðåàë³çàö³ºþ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.

Íà íàøó äóìêó, ðåãóëþþ÷è â³äíîñèíè ì³æ ñóá’ºêòàìè, ùî âèíèêàþòü ç
ïðèâîäó ðåàë³çàö³¿ íèìè ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, Êîíñòèòóö³ÿ
ïåðåòâîðþº ö³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè íà êîíñòèòóö³éí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, àäæå
ïðàâîâ³äíîñèíè — öå ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé ñóñï³ëüíèé çâ’ÿçîê ì³æ îñîáàìè,
ÿêèé âèíèêàº íà îñíîâ³ íîðì ïðàâà ³ ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ñó-
á’ºêòèâíèõ þðèäè÷íèõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, ùî ï³äòðèìóþòüñÿ ³ ãàðàíòóþòüñÿ
ïðèìóñîâîþ ñèëîþ äåðæàâè [4].

Êîíñòèòóö³éí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê ³ áóäü-ÿê³ ³íø³, ìàþòü ñâîþ ñòðóêòóðó ³
ñâî¿ îñîáëèâîñò³ [5]. ßêùî íîðìè ³íøèõ ãàëóçåé ïðàâà äîñèòü äåòàëüíî ïå-
ðåë³÷óþòü ñóá’ºêò³â äàíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, òî á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðà-
âîâ³äíîñèí ïðèòàìàííèé âèñîêèé ð³âåíü óçàãàëüíåííÿ ³ íàéá³ëüø àáñòðàêò-
íà ôîðìà âçàºìîä³¿ ¿õ ñóá’ºêò³â [6].

Ò³ëüêè êîíñòèòóö³éíèõ íîðì íå çàâæäè äîñòàòíüî, ùîá âò³ëèòè êîíñòèòó-
ö³éí³ íàñòàíîâè íà ïðàêòèö³, ³ âîíè íåäîñòàòíüî çàõèùåí³ âëàñíèìè ñàíê-
ö³ÿìè, íà â³äì³íó â³ä íîðì áàãàòüîõ ãàëóçåé ïðàâà.

Íîðìàòèâíèé áëîê ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº
ìîæëèâ³ñòü ÿê áåçïîñåðåäíüîãî, òàê ³ îïîñåðåäêîâàíîãî çàñòîñóâàííÿ ¿¿ íîðì,
òîáòî ÷åðåç íîðìè ãàëóçåâîãî çàêîíîäàâñòâà [7].

Íà ïðèêëàä³ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì, íîðì ñ³ìåéíîãî òà êðèì³íàëüíîãî ïðà-
âà ðîçãëÿíåìî ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ òà îõîðîíè àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí
çà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà ïðîáëåìè, ÿê³, íà íàøó äóìêó, âèíèêàþòü ó
ïðîöåñ³ ä³¿ íîðì öèõ ãàëóçåé ïðàâà.

Ùîäî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ñ³ìåéíå çàêîíîäàâñòâî âèêîíóº ðå-
ãóëÿòèâíó ôóíêö³þ. Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â, ÿê³ äåòàë³-
çóþòü íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, «ïåðåêëàäàº» êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè
íà ìîâó ãàëóçåâîãî çàêîíîäàâñòâà. Öåé ïðîöåñ ñóïðîâîäæóºòüñÿ êîíêðåòè-
çàö³ºþ êîíñòèòóö³éíèõ íàñòàíîâ, äåòàë³çàö³ºþ êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é
îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Çà äîïîìîãîþ ãàëóçåâîãî çà-
êîíîäàâñòâà ôîðìóþòüñÿ ïðîöåñóàëüí³ ôîðìè ðåàë³çàö³¿ íîðì Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè.

Ñòàòòÿ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº îñíîâí³ ïðèíöèïè ðåãóëþâàí-
íÿ ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, ÿê³ îòðèìóþòü âò³ëåííÿ â íîðìàõ íîâîãî ñ³ìåéíîãî
çàêîíîäàâñòâà, çîêðåìà â íîâîìó Ñ³ìåéíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè, ïðèéíÿòîìó
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Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó, ÿêèé íàáóâ ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷-
íÿ 2004 ðîêó.

Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî ïðèíöèï ð³â-
íîñò³ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ïîäðóææÿ. Ïðàâî îäíîãî ç ïîäðóææÿ íà óòðèìàí-
íÿ, çàêð³ïëåíî â ñòàòò³ 75 ÑÊ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðàâà, ÿêî-
ìó â³äïîâ³äàº îáîâ’ÿçîê îäíîãî ç ïîäðóææÿ ñïëà÷óâàòè àë³ìåíòè íåïðàöå-
çäàòíîìó ç ïîäðóææÿ, ÿêèé ïîòðåáóº ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè. Òàêèì ÷èíîì,
ïåðøèì ð³çíîâèäîì àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí º ïðàâîâ³äíîñèíè ì³æ ïî-
äðóææÿì. Ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî âçàºì-
í³ îáîâ’ÿçêè áàòüê³â ³ ä³òåé ç óòðèìàííÿ ³ ï³êëóâàííÿ.

Òåðì³íè «óòðèìàííÿ» òà «ï³êëóâàííÿ» º øèðîêèìè çà çì³ñòîì ³ äîñèòü
íåâèçíà÷åíèìè, êîæíà îñîáà, êîæåí ÷ëåí ñ³ì’¿ ìàº ñâîþ óÿâó ïðî çì³ñò öèõ
òåðì³í³â. Ó ñ³ìåéíîìó çàêîíîäàâñòâ³ öåé îáîâ’ÿçîê íàáóâ á³ëüøî¿ êîíêðåòè-
çàö³¿ ³ âò³ëèâñÿ â àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ.

Äðóãèì ð³çíîâèäîì àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí º ïðàâîâ³äíîñèíè ì³æ áàòü-
êàìè ³ ä³òüìè. Ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî
áàòüêè çîáîâ’ÿçàí³ óòðèìóâàòè ñâî¿õ ä³òåé äî ¿õ ïîâíîë³òòÿ. Ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â áàòüêè çä³éñíþþòü öåé îáîâ’ÿçîê äîáðîâ³ëüíî, çàáåçïå÷óþ÷è ¿õ óñ³ì
íåîáõ³äíèì äëÿ æèòòÿ, íàâ÷àííÿ, ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó. Äîáðîâ³ëüí³ñòü âè-
êîíàííÿ öüîãî îáîâ’ÿçêó íå âåäå äî òîãî, ùî äåÿê³ â³äíîñèíè òðåáà ââàæàòè
íåïðàâîâèìè. Àäæå íîðìàòèâí³ñòü ¿õ çóìîâëåíà òèì, ùî â³äïîâ³äíà íîðìà
ì³ñòèòüñÿ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ï³ä àë³ìåíòàìè ðîçóì³ºòüñÿ óòðèìàííÿ, ÿêå îäíà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà íàäà-
âàòè ³íø³é, ç ÿêîþ âîíà ïåðåáóâàº ó ñ³ìåéíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ, çà íàÿâ-
íîñò³ óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì àáî äîãîâîðîì. Ó þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ç
ñ³ìåéíîãî ïðàâà çàãàëüíîïðèéíÿòèì º ïîëîæåííÿ, ùî ïîíÿòòÿ «óòðèìàííÿ»
òà «àë³ìåíòè» òîòîæí³. Ñòîñîâíî àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí — öå òâåðäæåí-
íÿ º ñïðàâåäëèâèì [8].

Òàêèì ÷èíîì, ñóá’ºêòàìè äðóãîãî ð³çíîâèäó àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí º
áàòüêè òà ¿õ íåïîâíîë³òí³ ä³òè. ² õî÷à â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðÿìî íàçâàí³
ñàìå ö³ ñóá’ºêòè, îêðåì³ àâòîðè ââàæàþòü, ùî òëóìà÷èòè öþ íîðìó äîïóñòè-
ìî ðîçøèðåíî, ³ âêàçóþòü, ùî çà óìîâè, ùî áàòüêè ñïðîìîæí³ íà öå, íà íèõ
ïîêëàäàºòüñÿ òàêîæ îáîâ’ÿçîê óòðèìóâàòè ïîâíîë³òí³õ ä³òåé, ÿê³ ïðîäîâæó-
þòü íàâ÷àííÿ ³ ÷åðåç öå ïîòðåáóþòü ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè äî äîñÿãíåí-
íÿ íèìè äâàäöÿòè òðüîõ ðîê³â (ñòàòòÿ 199 ÑÊ Óêðà¿íè), à òàêîæ ïîâíîë³òí³õ
íåïðàöåçäàòíèõ [9] äî÷êó, ñèíà, ÿê³ ïîòðåáóþòü ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (ñòàò-
òÿ 198 ÑÊ Óêðà¿íè).

Ó äàíîìó âèïàäêó òðåáà îêðåìî âèä³ëèòè íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåðì³íîëîã³¿
êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè òà íîðìè ñ³ìåéíîãî ïðàâà. Ó ñòàòò³ 6 ÑÊ Óêðà¿íè äà-
ºòüñÿ çàêîíîäàâ÷å âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ä³òè». Öå ìàëîë³òí³ òà íåïîâíîë³òí³
îñîáè. Ùîäî ³íøèõ îñ³á, ï³ä ÿêèìè ðîçóì³þòü òàê çâàíèõ ïîâíîë³òí³õ ä³òåé,
çàêîíîäàâåöü âæèâàº òåðì³í «ïîâíîë³òí³ (íåïðàöåçäàòí³) äî÷êà, ñèí».

Òðåò³ì ð³çíîâèäîì àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí º ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ âè-
íèêàþòü ì³æ ïîâíîë³òí³ìè äî÷êîþ, ñèíîì òà ¿õ íåïðàöåçäàòíèìè áàòüêà-
ìè. Ó ñ³ìåéíîìó çàêîíîäàâñòâ³ âèêîíàííÿ öüîãî îáîâ’ÿçêó ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç
ôàêòîì â³äñóòíîñò³ äæåðåë ³ñíóâàííÿ, ïåíñ³¿, ¿¿ íåçíà÷íîãî ðîçì³ðó ³ ó çâ’ÿç-
êó ç öèì — âèíèêíåííÿ ïîòðåáè ó ìàòåð³àëüí³é äîïîìîç³ (ñòàòòÿ 202 ÑÊ
Óêðà¿íè).

Îòæå, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÷àñòèí ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòàòò³ 51 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðàêòè÷íî âè÷åðïóºòüñÿ êîëî îñ³á, çîáîâ’ÿçàíèõ ñïëà÷óâàòè àë³ìåíòè.

Âîäíî÷àñ òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ñó÷àñíå ñ³ìåéíå çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà-
÷àº ³ ðåãóëþº á³ëüø øèðîêå êîëî àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí.

Ñóá’ºêòàìè àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí º é ³íø³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ ³ íàâ³òü îñîáè,
ÿê³ ïðàêòè÷íî íèìè íå º. Òàêèì ÷èíîì, ñó÷àñíå ñ³ìåéíå çàêîíîäàâñòâî ïðè

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 2/2005

97



òëóìà÷åíí³ òåðì³íà «÷ëåí ñ³ì’¿» ñïðèéíÿëî ïîçèö³þ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè, âèêëàäåíó â Ð³øåíí³ â³ä 3 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ¹ 1-8/99 ó ñïðàâ³ ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíîãî òåðì³íà [10]. Â³äïîâ³äíî äî çãàäàíîãî
ð³øåííÿ äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ òðåáà â³äíîñèòè îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ³ç ñóá’ºêòîì
ïðàâà ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ, ïðèðîäà ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ: êðîâíèìè (ðîäèííè-
ìè) çâ’ÿçêàìè àáî øëþáíèìè â³äíîñèíàìè; ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì ç íèì;
âåäåííÿì ç íèì ñï³ëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Äî êîëà ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ñóá’ºêòà íàëå-
æàòü éîãî (¿¿) äðóæèíà (÷îëîâ³ê), ¿õ áàòüêè òà ä³òè (îñòàíí³ — íåçàëåæíî â³ä
òîãî, ÷è º öå ä³òè áóäü-êîãî ç ïîäðóææÿ, ñï³ëüí³ ÷è óñèíîâëåí³, íàðîäæåí³ ó
øëþá³ àáî ïîçà øëþáîì). ×ëåíàìè ñ³ì’¿ ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ é ³íø³ îñîáè
çà óìîâ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ðàçîì ³ç ñóá’ºêòîì, òîáòî íå ëèøå éîãî (¿¿)
áëèçüê³ ðîäè÷³ (ð³äí³ áðàòè, ñåñòðè, îíóêè, ä³ä, áàáà), à é ³íø³ ðîäè÷³ àáî
îñîáè, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü ç íèì ó áåçïîñåðåäí³õ ðîäèííèõ çâ’ÿçêàõ (íåïîâ-
íîð³äí³ áðàòè, ñåñòðè; çÿòü, íåâ³ñòêà; â³ò÷èì, ìà÷óõà; îï³êóíè, ï³êëóâàëüíè-
êè, ïàñèíêè, ïàä÷åðêè òà ³í.). Íå îáîâ’ÿçêîâî, ùîá âîíè ðàçîì âåëè ãîñïî-
äàðñòâî, àäæå çà òàêèõ óìîâ äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ âàæêî â³äíåñòè áðàòà ÷è ñå-
ñòðó — íåìîâëÿ, ³íâàë³äà ² ãðóïè òà ³í.

Ä³éñíî, â ÑÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ö³ëèé ðÿä íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü àë³-
ìåíòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè íå ò³ëüêè ì³æ ïîäðóææÿì, áàòüêàìè òà ä³òüìè, à é
ì³æ ³íøèìè ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ (äèâ.: ãëàâà 22 ÑÊ Óêðà¿íè «Îáîâ’ÿçîê ïî óòðè-
ìàííþ ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ òà ðîäè÷³â»).

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ êîíñòèòóö³éíîþ íîðìîþ (ñòàòòÿ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè) òà íîðìàìè ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà ïîëÿãàº â òîìó, ùî òåðì³íè,
âæèò³ â êîíñòèòóö³éí³é íîðì³, à ñàìå «ïîäðóææÿ», «áàòüêè», «ä³òè», í³ÿê
íå ï³äëÿãàþòü ðîçøèðåíîìó òëóìà÷åííþ, ³, òàêèì ÷èíîì, ïîçà ìåæàìè êîí-
ñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ çàëèøàþòüñÿ ïðàâîâ³äíîñèíè ùîäî ñïëàòè àë³-
ìåíò³â, ñóá’ºêòàìè ÿêèõ º ³íø³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ òà ðîäè÷³. ßêáè â êîíñòèòóö³éí³é
íîðì³ áóëî âæèòî ñàìå öåé òåðì³í «÷ëåí ñ³ì’¿», ÿêèé âæå îòðèìàâ òëóìà÷åí-
íÿ ó â³äïîâ³äíîìó ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, òàêà êîíñòèòóö³éíà íîð-
ìà á³ëüø ïîâíî ³ øèðîêî ñôîðìóëþâàëà á êîíñòèòóö³éíèé îáîâ’ÿçîê ç íà-
äàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè òèì ðîäè÷àì òà ÷ëåíàì ñ³ì’¿, ÿê³ ìàþòü íà öå
ïðàâî.

Òàêå ïîëîæåííÿ, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâîäèòü äî ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç êðè-
ì³íàëüíî-ïðàâîâîþ îõîðîíîþ àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí.

Ó ñòàòòÿõ 164, 165 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â íà óòðèìàííÿ ä³òåé òà çà óõèëåííÿ
â³ä ñïëàòè êîøò³â íà óòðèìàííÿ íåïðàöåçäàòíèõ áàòüê³â. Êðèì³íàëüíå ïðà-
âî âèêîíóº ùîäî ³íøèõ ãàëóçåé ïðàâà îõîðîííó ôóíêö³þ, òîáòî îõîðîíÿº
ïðàâîâ³äíîñèíè, âðåãóëüîâàí³ ³íøèìè ãàëóçÿìè ïðàâà. ßê çàçíà÷àâ Ì. Áà-
æàíîâ, íîðìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ïîâèíí³ ö³ëêîì â³äïîâ³äàòè ïîëîæåí-
íÿì Êîíñòèòóö³¿. Ïðè ïðèéíÿòò³ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ çàêîí³â îñòàíí³ ìàþòü
áóòè ñï³ââ³äíåñåí³ ç ïðèïèñàìè Êîíñòèòóö³¿ ³ íå ìîæóòü ìàòè ç íèìè ðîç-
á³æíîñòåé [11].

Ä³éñíî, êðèì³íàëüíå ïðàâî ðîçá³æíîñòåé ç íîðìîþ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ñòàò-
ò³ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íå ìàº. Àëå âèíèêàº çàïèòàííÿ ùîäî ñï³ââ³äíî-
øåííÿ íîðì ñ³ìåéíîãî òà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Ñ³ìåéíå ïðàâî ðåãóëþº ÿê
àë³ìåíòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, òàê ³ ñïîñîáè âèêîíàííÿ àë³ìåíòíèõ çîáîâ’ÿçàíü.
Òàê³ çîáîâ’ÿçàííÿ âèêîíóþòüñÿ ÿê ó äîãîâ³ðíîìó ïîðÿäêó, òàê ³ øëÿõîì ïî-
ñòàíîâëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â. Ñàìå íåâè-
êîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ òÿãíå êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêùî âî-
íî ìàº ôîðìó çë³ñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè âñòàíîâëåíèõ ð³øåííÿì ñóäó
êîøò³â. Áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì öèõ çëî÷èí³â º àë³ìåíòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè.
ßê ³ áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³äíîñèíè, àë³ìåíòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ìàþòü ñâîþ ñòðóê-
òóðó. ² îñü ñàìå íà ð³âí³ ìåõàí³çìó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ,
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ÿêèé ä³º â çàãàëüíîîõîðîííîìó ðåæèì³, ³ âèíèêàº îñíîâíà ïðîáëåìà ùîäî
â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ÿê³ ñàìå àë³ìåíòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè îõîðîíÿº êðè-
ì³íàëüíå ïðàâî: ò³, ùî íà çàãàëüíîìó ð³âí³ ïåðåäáà÷åí³ êîíñòèòóö³éíîþ íîð-
ìîþ òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ íîðìàìè ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÷è ò³, ÿê³ êîí-
ñòèòóö³éíîþ íîðìîþ íå ïåðåäáà÷åí³, à ò³ëüêè âðåãóëüîâàí³ íîðìàìè ñ³ìåé-
íîãî çàêîíîäàâñòâà? ×è¿ ïðàâà íà îòðèìàííÿ àë³ìåíò³â îõîðîíÿº êðèì³-
íàëüíå ïðàâî — ïîäðóææÿ, áàòüê³â ³ ä³òåé (êîíñòèòóö³éíà íîðìà) ÷è ³íøèõ
÷ëåí³â ñ³ì’¿ òà ðîäè÷³â (íîðìà ñ³ìåéíîãî ïðàâà)?

Ïðàâîâ³äíîñèíè — öå â³äíîñèíè, ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ çà ¿õ ñóá’ºêòàìè. Ó
íèõ âèçíà÷åíî þðèäè÷í³ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè. Öåé ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé çâ’ÿçîê
ì³æ ñóá’ºêòàìè — íîñ³ÿìè ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â âèíèêàº íà ï³äñòàâ³ íîðìè ïðà-
âà. ßêùî âçÿòè çà îñíîâó çàãàëüíîïðèéíÿòå ïîëîæåííÿ, ùî êîíñòèòóö³éíà
íîðìà ³ º ò³ºþ íîðìîþ ïðàâà, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ðåàë³çóþòüñÿ êîíñòèòóö³éí³
ïðàâîâ³äíîñèíè, ñóá’ºêòè ÿêèõ ìàþòü ó äàíîìó âèïàäêó: îäí³ — îáîâ’ÿçîê
ñïëàòèòè àë³ìåíòè, à ³íø³ — ¿õ îòðèìàòè, òî ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî
ö³ëèé ðÿä ñóá’ºêò³â, à ñàìå ³íø³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ òà ðîäè÷³, íå ìàþòü êîíñòèòóö³é-
íîãî îáîâ’ÿçêó ñïëà÷óâàòè àë³ìåíòè. Íîðìàìè ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà öåé
îáîâ’ÿçîê âðåãóëüîâàíèé. Ïðè öüîìó ïîðÿäîê ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â ç ñóá’ºê-
ò³â àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîðÿäêó ñòÿãíåí-
íÿ àë³ìåíò³â, íàïðèêëàä, ç áàòüê³â íà êîðèñòü ä³òåé. Ó òîé æå ÷àñ ïðàâà öèõ
îñ³á êðèì³íàëüíèì çàêîíîì íå îõîðîíÿþòüñÿ.

ßêùî áàòüêî çë³ñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä ñïëàòè âñòàíîâëåíèõ ð³øåííÿì ñóäó
àë³ìåíò³â íà ä³òåé, òî éîãî ìîæíà ïðèòÿãòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³.

ßêùî ñâî¿ àë³ìåíòí³ çîáîâ’ÿçàííÿ, âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿì ñóäó, íå âèêî-
íóº, íàïðèêëàä, ïîâíîë³òí³é îíóê, òî ïðàâî íà îòðèìàííÿ àë³ìåíò³â, ÿêå
ìàº íåïðàöåçäàòíà áàáóñÿ, êðèì³íàëüíèì ïðàâîì íå îõîðîíÿºòüñÿ. ßêùî
ñïðèéìàòè êîíñòèòóö³éíó íîðìó, ïåðåäáà÷åíó ñòàòòåþ 51 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, â òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî ¿¿ çì³ñòó, òî áàáóñÿ íå ìàº íàâ³òü êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðàâà íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

Íà íåäîë³êè â ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðî-
íè àë³ìåíòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí âêàçóº Ì. Õàâðîíþê, ÿêèé, çîêðåìà, ïèøå,
ùî çã³äíî ç ÑÊ Óêðà¿íè îáîâ’ÿçîê óòðèìóâàòè íåïîâíîë³òí³õ àáî íåïðàöå-
çäàòíèõ ä³òåé íåñóòü íå ëèøå áàòüêè, à é ³íø³ îñîáè (ä³ä ³ áàáóñÿ, ìà÷óõà ³
â³ò÷èì, ïîâíîë³òí³ áðàòè ³ ñåñòðè, îñîáè, ó ñ³ì’¿ ÿêèõ âèõîâóâàëàñÿ äèòèíà).
Òîìó äî ñòàòò³ 164 ÊÊ Óêðà¿íè òðåáà âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè. Ó ñòàòò³ 165
ÊÊ Óêðà¿íè íå âðàõîâàíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÑÊ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 75, 76, 99,
266, 267, 270 òà ³íø³) ïðàâî íà óòðèìàííÿ (àë³ìåíòè) ìîæóòü ìàòè òàêîæ
íåïðàöåçäàòí³: îäèí ç ïîäðóææÿ, ó òîìó ÷èñë³ ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó; áðà-
òè ³ ñåñòðè; ìà÷óõà ³ â³ò÷èì; áàáà ³ ä³ä òîùî. Ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³¿, ÿê³ ïî-
ëÿãàþòü ó çë³ñíîìó óõèëåíí³ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â ïåðåë³÷åíèì îñîáàì, òà-
êîæ ìàþòü áóòè êðèì³íàë³çîâàí³ [12].

Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî öå íå ºäèíà ïðîáëåìà, ÿêà âèíèêàº ïðè çàñòîñóâàí-
í³ ñòàòåé 164, 165 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàì çì³ñò ïåðåäáà÷åíî¿ íèìè îçíàêè «çë³ñ-
íå», ÿêà ìàº îö³íî÷íèé õàðàêòåð, âèêëèêàº ïðîáëåìè ïðè çàñòîñóâàíí³, íà
ùî âêàçóþòü ñóää³ [13]. Êð³ì òîãî, ïðè àíàë³ç³ íîðìè ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî íàäì³ðíó êðèì³íàë³çàö³þ äàíîãî âèäó ïðàâîïîðó-
øåíü. Îòæå, íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ââàæàºìî çà ïîòð³áíå âêàçàòè íà íà-
ÿâí³ñòü ïðîáëåìè íåâ³äïîâ³äíîñò³ êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè òà íîðì ñ³ìåéíîãî ³
êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ àë³ìåíòíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí.

Íà íàøó äóìêó, òðåáà ðîçøèðèòè çì³ñò êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè, ùî äîçâî-
ëèòü âêëþ÷èòè äî íå¿ âñ³ ñóá’ºêòè, íà ÿêèõ ïîêëàäàºòüñÿ êîíñòèòóö³éíèé îáî-
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â’ÿçîê íàäàâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ÷ëåíàì ñ³ì’¿, ³íøèì ðîäè÷àì, ÿê³ º
íåïðàöåçäàòíèìè ³ ïîòðåáóþòü ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

Öå äàñòü çìîãó âíåñòè çì³íè äî ñòàòåé 164, 165 ÊÊ Óêðà¿íè òà âñòàíîâèòè
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â, âñòàíîâëå-
íó ð³øåííÿì ñóäó. Áëàíêåòíèé õàðàêòåð äèñïîçèö³¿ íîâî¿ êðèì³íàëüíî-ïðà-
âîâî¿ íîðìè äîçâîëèòü çàñòîñîâóâàòè ¿¿ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ
àë³ìåíòíèõ çîáîâ’ÿçàíü (çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ êðèì³íîóòâîðþþ÷èõ îçíàê).
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß

ÏÐÎ ÇÌ²ÑÒ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÆÈÒÒß

Í. Øåïåëåâà,
äîêòîðàíò êàôåäðè òåîð³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà

Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 3 íàéâèùèìè ñîö³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè íà-
çèâàº æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêó ëþäèíè.
Ïîñòàº çàïèòàííÿ: ÷îìó ñåðåä íàéâèùèõ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé Îñíîâíîãî
çàêîíó Óêðà¿íè íåìàº âêàç³âêè íà ñâîáîäó? Îñíîâíèé çàêîí Ôåäåðàòèâíî¿
Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíà â³ä 23 òðàâíÿ 1949 ðîêó, íàïðèêëàä, ïðÿìî ïðîãîëî-
øóº, ùî ñâîáîäà îñîáè º íåäîòîðêàííîþ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 2). ßêùî ïî-
ãëÿíóòè íà Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, ïîêëèêàíèé îõîðîíÿòè íàéâèù³
ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü, òî íèì ïå-
ðåäáà÷åíî ïîñÿãàííÿ íà âîëþ îñîáè â îêðåìîìó ðîçä³ë³ III «Çëî÷èíè ïðîòè
âîë³, ÷åñò³ òà ã³äíîñò³ îñîáè». Ó òîé æå ÷àñ ó íüîìó â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ íîðìè,
ùî ïåðåäáà÷àþòü ïîñÿãàííÿ íà ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü îñîáè. Â³äîìî, ùî òàê³ ä³ÿí-
íÿ ïðîòè ÷åñò³ ³ ã³äíîñò³ ëþäèíè, ÿê îáðàçà ³ íàêëåï, äåêðèì³íàë³çîâàíî. ßê
óÿâëÿºòüñÿ, çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîãàëèíó â Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ³ ïðî íåäîë³êè êðèì³íàëüíîãî çàêîíó.

Ïðè ç’ÿñóâàíí³ ïèòàííÿ ùîäî îö³íêè âàæëèâîñò³ îêðåìèõ ³ç çàçíà÷åíèõ
ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, íà íàøó äóìêó, íåð³äêî äîïóñêàºòüñÿ ñóá’ºêòèâíèé
ï³äõ³ä. Êîæíà ëþäèíà ìàº ñâîº âëàñíå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ, ñâîáîäè, ÷åñò³
³ ã³äíîñò³. Ïðèãàäàéìî ëåãåíäàðíîãî Åçîïà, äëÿ ÿêîãî æèòòÿ áóëî í³ùî áåç
ñâîáîäè. Çà îá’ºêòèâíîãî ï³äõîäó ³ºðàðõ³ÿ ö³ííîñòåé ó êîæíîìó ñóñï³ëüñòâ³
âèçíà÷àºòüñÿ äåðæàâîþ ³ çàêð³ïëþºòüñÿ ïðàâîì. Ó ö³é ³ºðàðõ³¿ íàéâèùîþ
ö³íí³ñòþ º æèòòÿ ëþäèíè.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó ï³ä âïëèâîì ãóìàí³ñòè÷íèõ òåíäåíö³é
ðîçâèòêó íàóê ãóìàí³òàðíîãî ñïðÿìóâàííÿ, à òàêîæ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàð-
ò³â ó ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè — Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè 1948 ðîêó,
Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ ³ êóëüòóðí³ ïðàâà 1966 ðîêó
òîùî çàêð³ïèëà â ðîçä³ë³ ² (ñòàòòÿ Ç) âèçíàííÿ æèòòÿ ëþäèíè íàéâèùîþ ñî-
ö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ â Óêðà¿í³, à â ðîçä³ë³ ²² (ñòàòòÿ 27) — ïðàâî íà æèòòÿ ö³ë-
êîì îáãðóíòîâàíî âèçíàºòüñÿ àáñîëþòíîþ ö³íí³ñòþ ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿, àä-
æå âñ³ ³íø³ ïðàâà âòðà÷àþòü ñåíñ ³ çíà÷åííÿ ó âèïàäêó íàñòàííÿ ñìåðò³ ëþ-
äèíè.

Ïðàâî íà æèòòÿ òðèâàëèé ÷àñ íå îòðèìóâàëî çàêîíîäàâ÷îãî çàêð³ïëåííÿ
ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Çà Âåëèêîþ Õàðò³ºþ âîëüíîñòåé ó
XIII ñòîë³òò³ ââàæàëîñÿ, ùî â ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî çàêð³ïèòè ãàðàíò³¿ îñî-
áèñòî¿ íåäîòîðêàííîñò³. Ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ ð³âí³ñòü ³
ñâîáîäà áóëè ïðîãîëîøåí³ îñíîâîïîëîæíèìè ö³ííîñòÿìè. Ëèøå â Äåêëàðà-
ö³¿ íåçàëåæíîñò³, ïðèéíÿò³é 4 ëèïíÿ 1776 ðîêó òðèíàäöÿòüìà øòàòàìè
Àìåðèêè, âïåðøå ïðîçâó÷àëè òàê³ ñëîâà: «Ìè âèõîäèìî ç ò³º¿ ñàìîî÷åâèäíî¿
³ñòèíè, ùî âñ³ ëþäè ñòâîðåí³ ð³âíèìè ³ íàä³ëåí³ Òâîðöåì ïåâíèìè íåâ³ä÷ó-
æóâàíèìè ïðàâàìè, äî ÷èñëà ÿêèõ â³äíîñÿòüñÿ æèòòÿ, ñâîáîäà ³ ïðàãíåííÿ
äî ùàñòÿ».
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Ïðîòå âïðîäîâæ ìàéæå äâîõ ñòîë³òü ïðàâî íà æèòòÿ íå çíàõîäèëî çàêð³ï-
ëåííÿ â êîíñòèòóö³éíèõ àêòàõ æîäíî¿ äåðæàâè ñâ³òó. Â ïîäàëüøîìó ó Çà-
ãàëüí³é äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè 1948 ðîêó öå ïðàâî íàáóâàº ôîðìè ñóá’ºê-
òèâíîãî: «Êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà æèòòÿ».

Ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ ïðàâà íà æèòòÿ ñòàëî ïîøòîâõîì äëÿ çàêð³ïëåííÿ
éîãî â êîíñòèòóö³ÿõ ðÿäó êðà¿í ( ÔÐÍ — 1949 ð³ê, ²ñïàí³ÿ — 1978 ð³ê òîùî).
Àëå äî æîäíî¿ êîíñòèòóö³¿ ðàäÿíñüêî¿ äîáè âîíî âêëþ÷åíî íå áóëî, õî÷à â
íàóêîâèõ äæåðåëàõ ïîðóøóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âíåñåííÿ òàêî-
ãî äîïîâíåííÿ äî Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ³ ÑÐÑÐ áðàâ ó÷àñòü àáî ïðèºäíóâàâñÿ äî
ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ çàêð³ïëþâàëîñÿ ïðàâî íà æèòòÿ.
Ó êîíñòèòóö³ÿõ ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ïðàâàì ãðîìàäÿí.

Ùî ñòàíîâèòü çì³ñò ïðàâà íà æèòòÿ ëþäèíè íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, º íåâè-
çíà÷åíèì. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, öå ïðàâî íà çàõèñò æèòòÿ â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿ-
ãàíü. Ïðîáëåìà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âáèâñòâî áóëà ³ çàëèøàºòü-
ñÿ àêòóàëüíîþ. ×èííèé ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº ðÿä ñêëàä³â çëî÷èíó, îñíîâ-
íèì àáî äîäàòêîâèì îá’ºêòîì ÿêèõ º æèòòÿ ëþäèíè. Â îäíèõ âèïàäêàõ ïðî-
òèïðàâíå ïîçáàâëåííÿ ëþäèíè æèòòÿ îõîïëþºòüñÿ îäí³ºþ êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâîþ íîðìîþ (íàïðèêëàä, ñòàòò³ 112, 115—119, 348, 379, 400 ÊÊ ). Â ³í-
øèõ — ä³ÿííÿ, ïîºäíàí³ ç óáèâñòâîì, ïîòðåáóþòü êâàë³ô³êàö³¿ çà ñóêóïí³ñòþ
çëî÷èí³â. Ïðîòè âèçíàííÿ æèòòÿ ëþäèíè äîäàòêîâèì îá’ºêòîì ïîñÿãàííÿ â
äâîîá’ºêòíèõ ñêëàäàõ çëî÷èíó â ë³òåðàòóð³ ç’ÿâèëèñÿ çàïåðå÷åííÿ. Òàê, çî-
êðåìà, À. Êðàñ³êîâ, Ò. Íóðêàºâà ââàæàþòü, ùî êîëè ó äâîîá’ºêòíèõ çëî÷èíàõ
ñòðàæäàþòü ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, âèçíàí³ Êîíñòèòóö³ºþ íàéâèùîþ ö³í-
í³ñòþ, òî íàçèâàòè ¿õ äîäàòêîâèìè îá’ºêòàìè íåêîðåêòíî.

Ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, òàêà ïðîïîçèö³ÿ º íåïðèéíÿòíîþ. Â³äîìî, ùî îñíîâ-
íèé îá’ºêò ïîñÿãàííÿ âèçíà÷àº ì³ñöå êîæíî¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè â
ñèñòåì³ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ. Âèçíàííÿ æèòòÿ ëþäèíè îñíîâíèì îá’ºêòîì
ïîñÿãàííÿ â óñ³õ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðìàõ, äå ïîñÿãàííÿì çàïîä³þºòü-
ñÿ ñìåðòü ëþäèíè, ïðèçâåëî á äî òîãî, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü çëî÷èí³â ïå-
ðåòâîðèëàñÿ á íà çëî÷èíè ïðîòè æèòòÿ ëþäèíè. Õàðàêòåðèñòèêà çëî÷èíó ÿê
äâîîá’ºêòíîãî âèçíà÷àº ñòðóêòóðó éîãî ñêëàäó, ì³ñöå â ñèñòåì³ Îñîáëèâî¿
÷àñòèíè ÊÊ, ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äâèùåííÿ éîãî ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³.

Âñòàíîâëåííÿì êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîñÿãàííÿ íà æèòòÿ
ïðîáëåìà ç’ÿñóâàííÿ çì³ñòó ïðàâà íà æèòòÿ íå âè÷åðïóºòüñÿ. Ïîñòàº ïèòàí-
íÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿäó òðàäèö³éíèõ ï³äõîä³â äî âñòàíîâëåííÿ ïî÷àò-
êîâîãî ³ ê³íöåâîãî ìîìåíò³â æèòòÿ ëþäèíè ç îãëÿäó íà áóðõëèâèé ðîçâèòîê
ìåäèöèíè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Ïîòðåáóº ç’ÿñóâàííÿ ³ çì³ñò ïðàâà ëþäèíè íà
ñìåðòü. Ñóñï³ëüñòâî ìàº âèçíà÷èòèñÿ ó ñâîºìó ñòàâëåíí³ äî àáîðò³â, ñàìîãóá-
ñòâà, åâòàíàç³¿. Âèð³øåííÿ öèõ àñïåêò³â òàêîãî, íà÷åáòî äîáðå çíàéîìîãî, ïî-
íÿòòÿ, ÿê «ïðàâî íà æèòòÿ», íàïîâíèòü éîãî íîâèì ïðàâîâèì çì³ñòîì.
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