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ПРИНЦИП ЛЕГІТИМНИХ ОЧІКУВАНЬ (LEGITIMATE 
EXPECTATIONS): ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Анотація. У статті розкрито поняття та зміст принципу легітимних (правомір-
них, законних, розумних, виправданих) очікувань (сподівань) як складової верхо-
венства права та похідного від нього принципу юридичної визначеності. Доведе-
но, що легітимні очікування є похідним поняттям від таких принципів як належне 
урядування, законність та пропорційність, а також напряму пов’язаний з  такими 
поняттями як передбачуваність (прогнозованість) та дія закону в часі (можливість 
ретроспективності правового регулювання). Проведено аналіз рішень Європейсько-
го суду з прав людини, в яких Суд звертається до захисту легітимних очікувань, та на 
підставі цього аналізу визначено зміст останнього. Обґрунтовано, що відповідно до 
сталої практики Європейського суду з прав людини легітимні очікування є, голов-
ним чином, предметом захисту в аспекті ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. 

Автором аргументовано, що принцип легітимних очікувань властивий, голов-
ним чином, для публічно-правових спорів, що вирішуються адміністративними су-
дами. Доведено, що легітимні очікування не можна ототожнювати із сподіваннями, 
що виникають на підставі суб’єктивного сприйняття або помилкової оцінки певних 
обставин чи правових норм. Визначено умови, за наявності яких певне сподіван-
ня (вимога) особи набуває ознак легітимного очікування та стає предметом захисту 
у розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції. 

Встановлено правове підґрунтя для виникнення в особи легітимного очікування. 
Доведено, що відсутність у законі приписів щодо певного права, яке однак, слідує із 
загальних конституційних принципів або природного права, або відсутність закону, 
який визначає механізм реалізації такого права, не може свідчити про відсутність 
правового підґрунтя для виникнення в особи легітимного очікування щодо реаліза-
ції такого права.

Ключові слова: принципи адміністративного судочинства, легітимні очікуван-
ня, юридична визначеність, публічно-правові спори, судова практика, Європейський 
суд з прав людини, Верховний Суд.
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PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIONS: 
 CONCEPT AND CONTENT

Abstract. The article reveals the concept and content of the principle of legitimate 
(legitimate, legitimate, reasonable, justified) expectations (expectations) as a component 
of the rule of law and the principle of legal certainty derived from it. Legitimate expectations 
have been shown to be derived from principles such as good governance, legality and 
proportionality, and are directly related to such concepts as predictability (predictability) 
and the effect of law over time (the possibility of retrospective legal regulation). An analysis 
of the decisions of the European Court of Human Rights, in which the Court appeals to the 
protection of legitimate expectations, and on the basis of this analysis determined the 
content of the latter. It is substantiated that in accordance with the settled case law of 
the European Court of Human Rights, legitimate expectations are mainly the subject of 
protection in the aspect of Art. 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms.

The author argues that the principle of legitimate expectations is inherent mainly in 
public law disputes resolved by administrative courts. It has been shown that legitimate 
expectations cannot be equated with expectations that arise from subjective perceptions 
or misjudgments of certain circumstances or legal norms. The conditions under which 
a certain hope (requirement) of a person acquires signs of legitimate expectation and 
becomes the subject of protection within the meaning of Art. 1 of the First Protocol to the 
Convention.

The legal basis for the emergence of a person’s legitimate expectations has been 
established. It is proved that the absence in the law of provisions on a certain right, which, 
however, follows from the general constitutional principles or natural law, or the absence 
of a law defining the mechanism of realization of such right cannot indicate the absence of 
legal basis for a person to have legitimate expectations rights.

Key words: principles of administrative proceedings, legitimate expectations, legal 
certainty, public law disputes, case law, European Court of Human Rights, Supreme Court.
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Постановка проблеми. Відпо-
відно до ст. ст. 8, 129, 147 Конститу-
ції України в Україні визнається і  діє 
принцип верховенства права [1].

Верховенство права як фундамен-
тальний концепт європейської та на-
ціональної правових систем має до-
волі широкий зміст та включає, серед 
іншого, такий елемент як юридична 
визначеність, про що, зокрема, йдеть-
ся у п. 41 Доповіді «Верховенство пра-
ва», схваленої Європейською Комісією 
«За демократію через право» (Венецій-
ською Комісією) на 86-му пленарному 
засіданні 25-26 березня 2011 року. У п. 
48 цієї доповіді також наголошується 
на тому, що юридична визначеність, 
крім іншого, означає, що держава за-
галом повинна дотримуватись взятих 
на себе певних зобов’язань, виконува-
ти покладені на неї певні функції чи 
виголошені нею перед людьми певні 
обіцянки (поняття «легітимних очіку-
вань») [2].

Крім того, у Рішенні Конституцій-
ного Суду України від 18 червня 2020 
року №  5-р(II)/2020 з  цього приводу 
акцентовано увагу на тому, що складо-
вим елементом загального принципу 
юридичної визначеності як вимоги 
верховенства права (правовладдя) та-
кож є  принцип правомірних (легіти-
мних) очікувань, який, за тлумачен-
ням Венеційської Комісії, виражає 
ідею, що органи публічної влади по-
винні додержуватися не лише припи-
сів актів права, а й  своїх обіцянок та 
пробуджених очікувань [3].

Широке використання принципу 
легітимних очікувань у вітчизняній су-
довій практиці зумовлює необхідність 
проведення наукового дослідження 
щодо розуміння поняття та змісту 
цього принципу.

Формулювання цілей. Метою 
статті є  визначення поняття та змі-
сту принципу легітимних очікувань. 
Для реалізації постановленої мети 
виконано такі завдання: 1)  дослі-
джено наукові підходи до розумін-
ня поняття легітимних очікувань як 
складової принципу юридичної ви-
значеності; 2)  проведено аналіз рі-
шень Європейського суду з  прав лю-
дини (далі – ЄСПЛ), в  яких здійснено 
захист легітимних очікувань, та визна-
чено його зміст, а також обґрунтовано, 
що легітимні очікування є предметом 
судового захисту в аспекті ст. 1 Першо-
го протоколу до Конвенції; 3) визначе-
но правове підґрунтя для виникнення 
в особи легітимного очікування відпо-
відно до практики ЄСПЛ. 

Виклад основного матеріалу. 
Поняття «легітимні очікування», яке 
було сформульовано у рішеннях ЄСПЛ, 
сьогодні широко застосовується у  ві-
тчизняній судовій практиці.

У Конституції України міститься 
низка положень, в яких принцип легі-
тимних очікувань знайшов своє безпо-
середнє закріплення, зокрема, це по-
ложення, що стосуються захисту права 
власності та передбачуваності (про-
гнозованості) законодавства, а саме: 
конституційні права і свободи гаранту-
ються і не можуть бути скасовані; при 
прийнятті нових законів або внесенні 
змін до чинних законів не допускаєть-
ся звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод (ч. ч. 2, 3 ст. 22); кожен має 
право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю; ніхто не 
може бути протиправно позбавлений 
права власності; право приватної влас-
ності є  непорушним (ч. ч. 1, 4 ст. 41); 
кожному гарантується право знати свої 
права і обов’язки; закони та інші нор-



150

мативно-правові акти, що визначають 
права і обов’язки громадян, мають бути 
доведені до відома населення у поряд-
ку, встановленому законом; закони та 
інші нормативно-правові акти, що ви-
значають права і  обов’язки громадян, 
не доведені до відома населення у по-
рядку, встановленому законом, є  не-
чинними (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 57); закони та 
інші нормативно-правові акти не ма-
ють зворотної дії в часі, крім випадків, 
коли вони пом’якшують або скасову-
ють відповідальність особи; ніхто не 
може відповідати за діяння, які на час 
їх вчинення не визнавалися законом 
як правопорушення (ч. ч. 1, 2 ст. 58); за-
кон набирає чинності через десять днів 
з  дня його офіційного оприлюднення, 
якщо інше не передбачено самим за-
коном, але не раніше дня його опублі-
кування (ч. 5 ст. 94); закони, інші акти 
або їх окремі положення, що визнані 
неконституційними, втрачають чин-
ність з дня ухвалення Конституційним 
Судом України рішення про їх некон-
ституційність, якщо інше не встановле-
но самим рішенням, але не раніше дня 
його ухвалення (ч. 2 ст. 152).

Поняття «легітимні очікування» 
також увійшло в науковий обіг як одне 
з  складових принципу правової ви-
значеності.

Пояснюючи значення цього по-
няття, деякі науковці справедливо 
зауважують, що легітимні очікування 
походять від принципу правової ви-
значеності та корелюється з  іншими 
принципами, такими як добросовіс-
ність, правова визначеність, належне 
урядування, пропорційність, передба-
чуваність тощо, які в умовах правової 
держави й  верховенства права є  важ-
ливими для подолання прогалин і су-
перечностей у праві, зокрема, під час 

вирішення спорів судами. Правильне 
співвідношення між цими принципа-
ми має забезпечити коректне засто-
сування ідей і концепцій та правових 
норм [4, с. 185].

У постанові від 20 жовтня 2020 року 
у справі № 826/3694/16 ВС підкреслив, 
що складовою принципу юридичної 
визначеності є  принцип легітимних 
очікувань, який має застосовуватись 
не лише на етапі нормотворчої діяль-
ності, а й під час безпосереднього за-
стосування чинних норм права, що да-
ватиме можливість особі в  розумних 
межах передбачати наслідки своїх дій 
[5; 6].

У сталій практиці ЄСПЛ прин-
цип легітимних очікувань пов’язаний 
з  розширеним тлумаченням поняття 
«майно». Зокрема, ЄСПЛ у  своїх рі-
шеннях зазначає, що поняття «майно» 
має автономне значення, яке є  неза-
лежним від офіційної класифікації 
у національному законодавстві і не об-
межується правом власності на фізич-
ні товари; деякі інші права та інтереси, 
які складають активи, також можуть 
розглядатися як «права на майно», 
і  таким чином, як «майно»; питання, 
яке необхідно розглянути в  кожному 
випадку, полягає в тому, чи обставини 
справи, якщо їх розглядати в  цілому, 
надавали заявникові право власності 
на матеріально-правові інтереси, за-
хищені статтею 1 Першого протоколу 
[7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Поняття «майно» (possessions) 
може означати «існуюче майно» 
(existing possessions) або активи, вклю-
чаючи права вимоги, стосовно яких 
заявник може стверджувати, що він 
має принаймні «законне сподівання» 
на отримання можливості ефективно 
здійснити майнове право (рішення 
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ЄСПЛ у  справах: «Pressos Compania 
Naviera S.A. and Others v. Belgium», п. 
31, заява № 17849/91 [14]).

У контексті ст. 1 Першого протоко-
лу до Конвенції об’єктами права влас-
ності можуть бути у тому числі «легі-
тимні очікування» та «майнові права». 
Концепція «майна» у  розумінні ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції має 
автономне значення, тобто не обмежу-
ється власністю на матеріальні речі та 
не залежить від формальної класифі-
кації у внутрішньому праві; певні інші 
права та інтереси, що становлять акти-
ви, також можуть вважатися «правом 
власності», а відтак і «майном» (поста-
нова Великої Палати Верховного Суду 
(далі – ВП ВС) від 11 вересня 2019 року 
у справі № 1522/16455/12) [15].

В Окремій думці на ухвалу Верхов-
ного Суду (далі – ВС) від 18 жовтня 2019 
року у справі № 826/2195/16 розкрито 
поняття легітимних очікувань в  пу-
блічно-правових відносинах у  прак-
тичній площині. Зокрема, зазначаєть-
ся, що принцип легітимних (законних) 
очікувань виражає, зокрема, позицію, 
що органи публічної влади повинні не 
лише дотримуватися приписів актів 
законодавства, а й  своїх обіцянок та 
пробуджених очікувань. Тобто, якщо 
суб`єкт владних повноважень створив 
для осіб обґрунтовані підстави спо-
діватися на отримання певних прав 
понад ті, що гарантуються у відповід-
ності до принципів справедливості 
і  природного права, відповідні особи 
вважаються такими, які мають легіти-
мні (законні) очікування, що підляга-
ють захисту. Такий підхід забезпечує 
особам, на яких поширюється дія рі-
шень органів публічної влади, мож-
ливість завбачливо вибудувати свою 

поведінку та очікувати настання від-
повідних наслідків [16].

Водночас виникнення в  особи ле-
гітимних очікувань не можна ототож-
нювати із сподіваннями, що виника-
ють на підставі особистого сприйняття 
або оцінки певних правових норм. 
Приміром, не можна стверджувати 
про наявність «легітимного очікуван-
ня», якщо існує спір щодо правиль-
ного тлумачення та застосування на-
ціонального законодавства, а доводи 
заявників згодом відхиляються наці-
ональними судами (рішення у  справі 
«Космос Мерітайм Трейдинг енд Шип-
пинг Ейдженсі проти України», заява 
№ 53427/09, п. 99 [17]).

Складність практичного розумін-
ня поняття «легітимні очікування» 
обумовлена широким тлумаченням 
у  практиці ЄСПЛ умов, за наявності 
яких певні сподівання (вимоги) особи 
можуть набувати значення легітимних 
очікувань та ставати предметом захи-
сту у розумінні ст. 1 Першого протоко-
лу до Конвенції.

Зокрема, як зазначає з цього при-
воду В. Хохуляк, поняття юридичної 
визначеності розкривається через 
характеристику формальної визначе-
ності права. У такий спосіб зміст да-
ного поняття розкривають дві групи 
самостійних ознак: перша належить 
до сфери нормотворення, офіційної 
інституціоналізації правової норми, 
її закріплення в джерелах права; дру-
га група ознак характеризує джерела 
права з точки зору юридичної техніки. 
Ці ознаки виражають взаємопов’язані 
аспекти визначеності права – зовніш-
ній (офіційно визнане джерело права) 
і  внутрішній (зміст правової норми) 
[18, с. 179].
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Отже, застосовуючи наведені ха-
рактеристики визначеності права для 
тлумачення поняття «легітимні очі-
кування», можна дійти висновку, що 
обов’язковою умовою, за наявності 
якої певне сподівання (вимога) особи 
набуває ознак легітимного очікування 
та стає предметом захисту у розумінні 
ст. 1 Першого протоколу до Конвен-
ції, є те, що таке очікування (вимога) 
повинно мати належне правове (таке, 
що ґрунтується на законі) підґрунтя, 
тобто має бути достатнє правове дже-
рело для відповідного очікування (ви-
моги). Як, зокрема, зазначено з цього 
приводу у п. 103 рішення ЄСПЛ у спра-
ві «Saghinadze and Others v. Georgia» 
(заява № 18768/05) [19], для того, щоб 
«очікування» було «законним», воно 
повинне бути більш конкретним, ніж 
звичайна надія і  бути заснованим на 
нормі права або правовому акті (див. 
також п. 39 рішення у  справі «Ceni v. 
Italy», заява № 25376/06 [20]).

Так, щодо цієї умови у  рішеннях 
ЄСПЛ склалась стала практика, відпо-
відно до якої якщо суть вимоги особи 
пов’язана з  майновим правом, осо-
ба, якій воно надане, може вважатися 
такою, що має легітимне очікування, 
якщо для такого права у  національ-
ному законодавстві існує достатнє 
підґрунтя – наприклад, коли є чинний 
закон, який передбачає таке право, 
або є  усталена практика національ-
них судів, якою підтверджується його 
існування (п. 68 рішення ЄСПЛ у спра-
ві «Воловік проти України», заява № 
15123/03 [21]; п. 35 рішення ЄСПЛ 
у  справі «Суханов та Ільченко про-
ти України», заяви № 68385/10 та № 
71378/10 [22]).

Про важливість існування достат-
нього та належного правового під-

ґрунтя для виникнення в  особи легі-
тимних очікувань йдеться у  рішенні 
ЄСПЛ у справі «Шебалдіна проти Укра-
їни» (заява № 75792/11), яка стосува-
лась виникнення в особи права на от-
римання надбавки як педагогічному 
працівнику, що, на думку заявниці, 
складало «легітимне очікування». Од-
нак, ЄСПЛ, дійшовши висновку про 
те, що вітчизняне законодавство (яке 
інтерпретується та застосовується су-
дами у  цій справі) засвідчило, що за-
явниця, як педагогічний працівник 
медичного закладу, не мав права на 
заявлені надбавки, адже це право було 
передбачене лише стосовно педагогіч-
них працівників навчальних закладів; 
вітчизняне законодавство не містило 
жодних положень, які могли б при-
звести до висновку, що заявниця мала 
право на отримання або хоча б легіти-
мні очікування на отримання заявле-
них надбавок [23].

У рішенні у  справі «Kopecký v. 
Slovakia» (заява № 44912/98, п. 52) 
[24] ЄСПЛ узагальнив висновок про 
належне правове підґрунтя для ви-
никнення в  особи легітимного очіку-
вання у  наступний спосіб: якщо суть 
вимоги особи пов’язана з  майновим 
правом, особа, якій воно надане, може 
вважатися такою, що має «легітимне 
очікування», якщо для такого права 
у  національному законодавстві існує 
достатнє підґрунтя – наприклад, коли 
є усталена практика національних су-
дів, якою підтверджується його існу-
вання (див. також рішення у справах: 
«Vilho Eskelinen and Others v. Finland», 
п. 94, заява № 63235/00 [25]; «Haupt v. 
Austria», п. 47, заява № 9816/82 [26]; 
«Radomilja and Others v. Croatia», п. 
142, заява № 25376/06 [27]; «Draon 
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v. France», п. 65, заяви № 1513/03, № 
11810/03 [28] та ін.).

Правова позиці ЄСПЛ щодо наяв-
ності достатнього правового підґрунтя 
для виникнення в  особи легітимних 
очікувань неодноразово була застосо-
вана у національній судовій практиці. 
Приміром, у  постанові від 22 верес-
ня 2020 року у  справі № 910/378/19 
ВП ВС зауважила, що особа, яка має 
майновий інтерес, може розглядатись 
як така, що має легітимне очікуван-
ня успішної реалізації її права вимо-
ги у сенсі ст. 1 Першого протоколу до 
Конвенції, коли для цього інтересу 
є  достатні підстави у  національному 
законодавстві [29].

Водночас, важливо зазначити, що 
відсутність у  законі приписів щодо 
певного права, яке однак, слідує із за-
гальних конституційних принципів 
або природного права, або відсутність 
закону, який визначає механізм реалі-
зації такого права, не може свідчити 
про відсутність правового підґрунтя 
для виникнення в  особи легітимно-
го очікування щодо реалізації такого 
права.

На це, зокрема, звертає увагу ВП 
ВС також у  постанові від 22 вересня 
2020 року у справі № 910/378/19, в якій 
зазначено, що відсутність у  законо-
давстві України відповідних приписів 
щодо відшкодування власникові шко-
ди, заподіяної його майну (зокрема, 
у  цій справі – терористичним актом), 
не перешкоджає особі, яка вважає, що 
стосовно її права власності на таке 
майно певний позитивний обов’язок 
не був виконаний, вимагати від дер-
жави компенсації за це невиконання 
на підставі ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції, а також в силу статті 56 
Конституції України, яка передбачає 

право на відшкодування за рахунок 
держави чи органів місцевого само-
врядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними  рішен-
нями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і  служ-
бових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень [29].

Крім того, у постанові від 13 січня 
2021 року у справі № 2-а-13964/08/1570 
ВП ВС зауважила, що не можна ви-
правдовувати бездіяльність держави 
щодо захисту прав на мирне володіння 
майном відсутністю визначеного у на-
ціональному законодавстві механізму 
визначення розміру нарахувань соці-
альних виплат, які належать до нара-
хувань за приписами закону, оскільки 
саме у  визначенні такого механізму, 
зокрема, полягає позитивний обов`я-
зок держави та легітимні очікування 
особи на отримання виплат, передба-
чених законом [30].

Важливо зазначити, що правовим 
підґрунтям для виникнення в  особи 
легітимного очікування може бути не 
лише норма права, але й стала судова 
практика щодо її застосування, акт ін-
дивідуальної дії або конкретне судове 
рішення, що набуло законної сили.

Приміром, у  п. 62 рішення ЄСПЛ 
у  справі «Provincial Building Society, 
Leeds Permanent Building Society and 
Yorkshire Building Society v. the United 
Kingdom» сформульований висновок 
про те, що поняття «легітимне очі-
кування» стосується також способу, 
у  якому вимога, яка була кваліфіко-
вана як «актив», буде розглядатися 
відповідно до національного законо-
давства і, зокрема, у зв’язку з посилан-
ням на той факт, що встановлене пре-
цедентне право національних судів 
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продовжуватиметься застосовуватися 
в такий самий спосіб [31]. Тобто в цьо-
му рішенні ЄСПЛ підкреслено, що легі-
тимні очікування можуть виникати на 
підставі сталої судової практики щодо 
способу застосування норми права. До 
того ж це означає, що легітимні очіку-
вання можуть виникати стосовно того, 
що певна правова норма буде застосо-
вана судами у певному порядку.

Неодноразово ЄСПЛ підкреслював 
можливість виникнення легітимних 
очікувань на підставі індивідуального 
акта або його скасування як неправо-
мірного.

Приміром, у п. 51 рішення у спра-
ві «Pine Valley Developments Ltd and 
Others v. Ireland» (заява № 12742/87), 
в  якому вважається уперше було роз-
роблено поняття «легітимне очіку-
вання» у контексті ст. 1 Першого про-
токолу до Конвенції, ЄСПЛ визнав 
виникнення у  компаній-заявників 
легітимного очікування на земельну 
ділянку з  метою її меліорації на під-
ставі рішення державного органу про 
надання дозволу на розробку плану. 
Дозвіл на планування, який не міг бути 
скасований органом влади з  питань 
планування, був складовою частиною 
власності компанії-заявника. Таким 
чином, ЄСПЛ зробив висновок, що 
у  цій категорії справ легітимне очі-
кування засновується на розумно об-
ґрунтованому посиланні на правовий 
акт (індивідуальної дії), який має на-
лежну правову основу і який підтвер-
джує право власності [32].

У національній судовій практи-
ці у  якості прикладу можна навести 
справу № 826/2693/17, яка стосувалась 
скасування всіх записів про державну 
реєстрацію речових прав, вчинених 
після тої, що визнана неправомірною. 

У постанові від 27 лютого 2018 року ВС 
наголосив на тому, що у зв’язку з при-
йняттям державним реєстратором не-
правомірних рішень, стало можливим 
прийняття наступних рішень про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
а тому вказані рішення також підляга-
ють скасуванню, як спосіб поновлення 
прав позивача на об’єкти його власно-
сті [33].

Поширеною є практика ЄСПЛ, від-
повідно до якої джерелом (правовим 
підґрунтям) виникнення легітимних 
очікувань можуть бути остаточні судо-
ві рішення.

Так, у  рішенні ЄСПЛ у  справі 
«Остапенко проти України» (заява № 
17341/02, п. п. 43-46) Суд дійшов вис-
новку про те, що з моменту ухвалення 
судового рішення, яким орган держав-
ної влади було зобов’язано виділити 
заявнику в натурі ділянки з фонду дер-
жавних земель сільськогосподарсько-
го призначення та видати документ 
про право довгострокового користу-
вання, у  заявника виникло встанов-
лене легітимне очікування отримати 
таке майно, оскільки судове рішення 
було остаточним та на його підставі 
відкрите виконавче провадження [34].

Крім того, у рішенні ЄСПЛ у справі 
«Агрокомплекс проти України» (заява 
№ 23465/03, п. 166) міститься висно-
вок про те, що існування заборгова-
ності, яка підтверджена остаточним 
і обов’язковим для виконання судовим 
рішенням, дає особі, на користь якої 
таке рішення винесено, підґрунтя для 
легітимного очікування на виплату 
такої заборгованості і становить «май-
но» цієї особи у значенні ст. 1 Першого 
протоколу до Конвенції [35]. Подібний 
висновок знаходимо й у рішенні ЄСПЛ 
у справі «Пономарьов проти України» 
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(заява № 3236/03, п. 43), в якому Суд, 
крім іншого, зазначив, що скасування 
судового рішення, яке за визначених 
у цій справі умов, є належним право-
вим підґрунтям для появи в особи ле-
гітимних очікувань, прирівнюється до 
втручання у його чи її право на мирне 
володіння майном [36].

Важливий висновок стосовно ха-
рактеру правового підґрунтя для 
виникнення легітимних очікувань 
зроблений у  рішенні ЄСПЛ у  справі 
«Буланов та Купчик проти України» 
(заяви № 7714/06 та № 23654/08, п. 39), 
в  якій Суд визнав наявність в  особи 
легітимного очікування на виконання 
остаточного судового рішення, а також 
того, що це судове рішення не буде 
піддаватися сумніву, а саме  – ухвали 
ВС, який за конституційним статусом 
є найвищим судовим органом та який 
надає роз’яснення щодо застосування 
законодавства. У цій справі було вста-
новлено, що Вищий адміністративний 
суд України відмовився слідувати ух-
валам ВС, чим, за висновком ЄСПЛ, не 
тільки позбавив заявників доступу до 
суду, але й  поставив під сумнів авто-
ритет судової влади [37].

Про виникнення в  особи легіти-
мних очікувань щодо остаточності 
судового рішення йдеться також у по-
станова ВП ВС від 3 жовтня 2018 року 
у справі № 760/15471/15-ц. У цій спра-
ві, ВП ВС зазначено, що, звертаючись 
до ВС із касаційними скаргами по суті 
спору, у сторін такого провадження ви-
никають легітимні очікування, що ВС 
буде постановлено остаточне рішення 
у справі. В тих випадках, коли є підста-
ви для скасування рішень судів попе-
редніх інстанцій лише з  формальних 
підстав, зокрема і тих, що пов’язані із 
юрисдикцією, у  ВС відсутні підстави 

для їх скасування в силу того, що такі 
дії призводять до порушення міжна-
родних зобов’язань, взятих на себе 
державою Україна [38].

Правовим підґрунтям для виник-
нення легітимного очікування за пев-
них обставин можуть бути й умови до-
говору.

З цього приводу у науковій літера-
турі, присвяченій дослідженню прин-
ципу легітимних очікувань в практиці 
ЄСПЛ, наголошується на тому, що, не-
зважаючи на те, що принцип легіти-
мних очікувань походить з адміністра-
тивного права, він набув поширення 
також у  сфері приватноправових від-
носин, зокрема, щодо погашення май-
нової заборгованості між приватними 
суб’єктами [4, с. 188].

Так, ЄСПЛ у  рішенні у  справі 
«Stretch v. the  United Kingdom» (за-
ява № 44277/98) встановив, що особа 
орендувала земельну ділянку та мала 
намір продовжити оренду на майбут-
нє після закінчення строку, оскіль-
ки законодавство передбачало таку 
можливість. Однак їй було відмовлено 
у продовженні договору. ЄСПЛ дійшов 
висновку, що у справі мало місце по-
рушення ст. 1 Першого протоколу до 
Конвенції, тобто порушення права на 
вільне володіння майном. Інакше ка-
жучи, суд визнав виникнення в особи 
легітимного очікування щодо продов-
ження договору та користування пра-
вами на землю, тобто активом, що під-
лягає судовому захисту [39].

У рішенні у справі «Будченко про-
ти України» (заява № 38677/06, пункт 
46) ЄСПЛ дійшов висновку про те, що 
у  цій справі заявник має вважатися 
таким, що має легітимні очікуван-
ня щодо прибутку відповідно до по-
ложення угоди про доларовий екві-
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валент, що може вважатися правом 
власності відповідно до положень ст. 
1 Першого протоколу до Конвенції, 
наданого йому за договором з  Цен-
трально-Міським управлінням пра-
ці та соціального захисту населення. 
Враховуючи умови угоди, укладеної 
із заявником від імені Управління, 
Суд вказав, що дії Управління можна 
розцінити як такі, що звели нанівець 
легітимні очікування заявника за до-
говором і позбавляють його, зокрема, 
умови, на яку він погодився під час 
укладання угоди [40].

Висновки. Проведений аналіз 
Конституції та законів України, між-
народних актів, практики ЄСПЛ та ВС 
дає підстави для наступних висновків.

1. Принцип легітимних очіку-
вань широко застосовується у  судо-
вій практиці та ґрунтується на низці 
конституційних положень, які гаран-
тують захист права власності (ст. 41 
Конституції України) та передбачува-
ність (прогнозованість) законодавства 
(ст. ст. 22, 57, 58, 94 та 152 Конституції 
України). Реалізація принципу легіти-
мних очікувань полягає у  досягненні 
особою бажаного результату шляхом 
вчинення правомірних дій з огляду на 
заздалегідь передбачені ймовірні на-
слідки; втілення легітимних очікувань 
протиправно унеможливлюється, зо-
крема, у випадку, коли особа не може 
досягнути прогнозованого результа-
ту внаслідок зміни правової основи 
у  такі строки, що не є  розумними та 
обґрунтованими.

2. Поняття «легітимні очікуван-
ня», головним чином походять від 
англійського терміну «legitimate 
expectations» як небезпідставні або 
обґрунтовані очікування. У юридич-
ній практиці зазначений термін також 

має такі альтернативні назви як пра-
вомірні, законні, розумні або виправ-
дані сподівання. Принцип легітимних 
очікувань, зазвичай, напряму конку-
рує з  принципом законності, особли-
во якщо він передбачає негайну дію 
закону в  часі або/та спрямований на 
звуження існуючих прав особи. Най-
більша суперечність між цими прин-
ципами виникає при наданні закону 
ретроспективної (зворотної) дії.

3. Принцип легітимних очікувань 
властивий, головним чином, для пу-
блічно-правових спорів, що вирішу-
ються адміністративними судами, 
оскільки у  сукупності з  принципами 
правової визначеності та належного 
урядування створює надійну основу 
для гарантування реалізації в Україні 
основної ідеї/мети системи адміні-
стративних судів, а саме, захист «ма-
лої людини» від «великої держави», 
в  особі її багаточисленних суб`єктів 
владних повноважень, які наділені 
множинністю повноважень та низкою 
механізмів владного примусу.

4. У прецедентній практиці ЄСПЛ 
«легітимні очікування» визнають-
ся невід’ємним складовим принципу 
юридичної визначеності, що корелює 
з  такими принципами, як законність 
та пропорційність, а також напряму 
пов’язаний з такими поняттями як пе-
редбачуваність (прогнозованість) та 
дія закону в  часі (можливість ретро-
спективності правового регулювання), 
та означає, що особа може обґрун-
товано розраховувати на реалізацію 
певного права або вимоги за умови, 
що вони мають достатнє правове під-
ґрунтя; легітимні очікування є  пред-
метом захисту в  аспекті концепції 
майна, визначеного ст. 1 Першого про-
токолу до Конвенції; до легітимних 
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очікувань ЄСПЛ відносить права та 
вимоги, що виникають на підставі до-
статнього правового підґрунтя, вклю-
чаючи вимоги стосовно того, що певна 
правова норма буде застосована суда-
ми у передбачуваному порядку. 

5. Виникнення в особи легітимних 
очікувань обумовлено широким під-
ходом ЄСПЛ для тлумачення поняття 
«майно» в  аспекті ст. 1 Першого про-
токолу до Конвенції, яке не обмежу-
ється власністю на матеріальні речі та 
не залежить від формальної класифі-
кації у внутрішньому праві: певні інші 
права та інтереси, що становлять акти-
ви, також можуть вважатися «правом 
власності», а відтак і  «майном»; легі-
тимні очікування означають, що ор-
гани публічної влади повинні не лише 
дотримуватися приписів актів права, 
а й  своїх обіцянок та пробуджених 
очікувань; легітимні очікування ви-
никають у  разі, якщо суб`єкт владних 
повноважень створив для осіб обґрун-
товані підстави сподіватися на отри-
мання певних прав понад ті, що гаран-
туються у відповідності до принципів 
справедливості і природного права.

6. Легітимні очікування не мож-
на ототожнювати із сподіваннями, 
що виникають на підставі особистого 
сприйняття або помилкової оцінки 
певних обставин чи правових норм; 
не можуть виникати легітимні очі-
кування, якщо існує спір щодо пра-
вильного тлумачення та застосуван-
ня національного законодавства; 
обов’язковою умовою, за наявності 
якої певне сподівання (вимога) особи 
набуває ознак легітимного очікування 
та стає предметом захисту у розумінні 
ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, 
є те, що таке очікування (вимога) має 
належне правове підґрунтя, тобто на-

явне достатнє джерело для відповід-
ного очікування (вимоги).

7. Правовим підґрунтям для виник-
нення в  особи легітимного очікуван-
ня за встановлених обставин можуть 
бути: норми права (законодавство), 
судова практика, акт індивідуальної 
дії, конкретне судове рішення, що на-
було законної сили, або умови догово-
ру; відсутність у законі приписів щодо 
певного права, яке однак, слідує із за-
гальних конституційних принципів 
або природного права, або відсутність 
закону, який визначає механізм реалі-
зації такого права, не може свідчити 
про відсутність правового підґрунтя 
для виникнення в  особи легітимно-
го очікування щодо реалізації такого 
права.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
СТАТТІ 325 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ COVID-19

Анотація. Охорона здоров’я населення є конституційно гарантованою та є об’єк-
том кримінально-правової охорони. Дана стаття присвячена дослідженню проблем 
правозастосування статті 325 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримі-
нальну відповідальність за порушення санітарних правил і  норм щодо запобігання 
інфекційним хворобам та масовим отруєнням, в умовах поширення вірусу COVID -19. 

Первинна редакція статті 325 Кримінального кодексу України 2001 року мала 
назву «Порушення правил боротьби з епідеміями» і до 2009 року вона передбачала 
покарання у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох 
років. 

До введення карантину за цією статтею до кримінальної відповідальності при-
тягалися особи через харчові отруєння, що були результатом масових святкувань. 
Як показує статистика, в період з 2013-го по 2019 рік суди винесли всього 5 вироків 
у зазначеній категорії справ.

Кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо за-
побігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням була підвищена за рахунок 
зміни штрафу до розміру від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мініму-
мів громадян. Однак її ефективність – питання доволі дискусійне як у теоретичній, 
так і  у практичній площині. Наше дослідження продемонструвало, що ст. 325 КК 
України містить ряд проблем, наприклад, таких як бланкетність диспозиції, труд-
нощі у встановленні чіткого переліку заборонених діянь, складнощі відмежування 
даного складу злочину від подібного складу адміністративного правопорушення 
(ст.44-3 КУпАП), неспіврозмірність санкцій як злочину, так і правопорушення тощо.

Ключові слова: пандемія, коронавірус, COVID-19, карантин, кримінальна відпо-
відальність, інфекційна хвороба, порушення санітарних правил.
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT
ARTICLE 325 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

IN CONDITIONS OF SPREAD OF COVID-19 VIRUS

Abstract. Population health is a constitutionally guaranteed and is the object of 
criminal law. This article is devoted to the study of issues of enforcement of Article 325 of 
the Criminal Code of Ukraine, which provides for criminal liability for violating sanitary 
rules and norms for the prevention of infectious diseases and mass poisoning, in conditions 
of distribution of the COVID -19 virus.

Primary version of Article 325 of the Criminal Code of Ukraine in 2001 was called 
“Violation of the Rules for Fighting Epidemics” and by 2009, it envisaged a punishment 
in the form of a fine to fifty non-taxable minimum incomes or arrest for a term up to six 
months, or restrictions on liberty for a term to the three years. March 17, 2009 Art. 325 of 
the Criminal Code for the first time has been changed, namely, the name of the article was 
changed and the sanction of an article with a maximum limit to 100 non-taxable minimum 
incomes of citizens was strengthened. In this form, she lasted to the emergence of a new 
threatening coronavirus.

Prior to the introduction of quarantine, individuals were attracted to a criminal liability 
for food poisoning, which were the result of mass celebrations. As shown by statistics, in the 
period from 2013 to 2019, courts took only 5 sentences in the specified category of affairs.

Criminal liability for violation of sanitary rules and norms for the prevention of 
infectious diseases and mass poisoning was increased due to a change in a fine to a size 
of one thousand to three thousand non-taxable minimums of citizens. However, its 
effectiveness  – the issue is rather controversial in the theoretical and in the practical 
plan. Our study has demonstrated that Art. 325 of the Criminal Code contains a number 
of problems, for example, such as a blancitude of disposition, difficulties in establishing a 
clear list of prohibited acts, the difficulties of distinguishing this composition of a crime 
from a similar composition of an administrative offense, unspecified sanctions as a crime 
and offenses, etc. .

Keywords: рandemic, Coronavirus, COVID-19, quarantine, criminal liability, infectious 
disease, violation of sanitary rules.
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Постановка проблеми. За часів 
незалежності Україні довелося зіштовх-
нутися з декількома епідеміями. 

Першим епідемічним викликом 
став у 2009 році спалах пандемічного 
грипу А(H1N1), коли сезонна захворю-
ваність у жовтні почала збільшуватись 
і  набувати нетипових ознак. Швидко 
подолати епідемію не вдалося і станом 
на 5 листопада 2009 року було зареє-
стровано вже понад 700 тис. хворих. 
Втім, негативні прогнози не підтвер-
дилися, але й підсумкові цифри після 
підрахунків виявилися вражаючими. 
За час епідемії в  Україні було зареє-
стровано більше 5,6 млн. випадків за-
хворювання як на грип так і на гострі 
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), 
число лише госпіталізованих досягло 
345 тис. хворих, а від ускладнень по-
мерло 1125 осіб [1]. 

Втім для України такий спалах гри-
пу не став єдиним викликом…. 

Насамперед, на сьогоднішній день 
наша держава віднесена до групи кра-
їн з  епідемією туберкульозу, оскільки 
щороку в  Україні виявляють понад 
37 тисяч хворих на туберкульоз. Крім 
цього понад 10 тисяч осіб помирають 
від цієї хвороби і стільки ж стає інва-
лідами [2]. 

Водночас епідемія  ВІЛ-інфекції/
СНІДу в Україні досягла масштабів, що 
за даними фахівців з ООН є найнебез-
печнішими у  Європі. Поширення цієї 
інфекції не спадає й досі і в країні що-
року реєструється понад 12 тис. нових 
випадків ВІЛ-інфекції [3].

Новим епідеміологічним випробу-
ванням не лише для України, а й для 
всього світу стало поширення нового 
різновиду тяжкого гострого распіра-
торного синдрому (SARS) короновіру-
су під назвою SARS-CoV-2 (COVID-19) .

У науковій літературі державна 
політика у сфері охорони здоров’я ви-
значається як сукупність рішень чи 
обов’язків держави щодо проведення 
органами влади узгодженого курсу дій 
у системі надання медичної допомоги, 
спрямованих на досягнення поставле-
них завдань з метою поліпшення здо-
ров’я населення держави [4, c. 35]. 

Дії української влади під час пан-
демії – це історія сумнівів та експери-
ментів….

 28 січня 2020 року, коли ВООЗ 
висловлювалось проти евакуації іно-
земців з  Китаю посольство України 
в  Китаї наполегливо рекомендувало 
громадянам покинути країну.

30 січня ВООЗ оголосила міжна-
родну надзвичайну ситуацію. Наступ-
ного дня РНБО порадило прем’єр-мі-
ністру Гончаруку заборонити експорт 
продукції, потрібної для боротьби 
з  епідемією. Уряд проігнорував дану 
пораду. Лише 11 березня уряд нарешті 
спромігся заборонити експорт важли-
вих товарів: масок, респіраторів, ру-
кавичок, захисних окулярів, захисних 
костюмів. До 11 березня ці товари пе-
реправляли через кордон тоннами. 

На початку лютого 2020 року укра-
їнські ЗМІ повідомили, що Україна 
може бути забезпечена дороговартіс-
ними тестами не лише з-за кордону, їх 
можуть також виробляти у себе у від-
повідних лабораторіях Інституту мо-
лекулярної біології і  генетики НАНУ. 
Виявилося, що глава РНБО дав дору-
чення НАНУ займатись розробкою до-
сліджень ще наприкінці січня. В свою 
чергу, українські вчені повідомили, 
що тест-системи вітчизняного вироб-
ництва вже готові до використання. 
Проте продовження роботи не було, 
оскільки в  інституті  не вистачало ко-
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штів навіть щоб виплатити зарплату. 
Зазначені дії призвели до шквалу кри-
тики, проте фінансування так і не було 
відновлено. Вчені випустили невелику 
партію тест-систем, але повноцінне 
виробництво так і не налагоджено до 
сьогодні [5].

3 березня міністр охорони здоров'я 
заявила, що в Україні є близько 12 тис. 
ліжок в  інфекційних лікарнях. Мініс-
терство охорони здоров’я з  початку 
епідемії збільшило кількість таких 
місць з  12 000 до 40  000 ліжко-місць 
[6].  Втім реальна ситуація далека від 
статистики. І місцева влада, і влада на 
рівні МОЗ України офіційно заперечує 
колапс щодо ліжко-місць. Така ж ситу-
ація і  щодо реанімаційних ліжок. ЗМІ 
час від часу розповідають історії обуре-
них діями медиків людей, які не змогли 
врятувати своїх близьких через несво-
єчасну допомогу, неналежне медичне 
лікування, або взагалі про ненадання 
медичної допомоги як такої. Автор на-
вів лише декілька прикладів, хоча їх 
перелік можна було б продовжити.

Голова представництва ЄС в Укра-
їні Матті Маасікас вважає, що влада 
України вжила відповідних заходів 
для подолання пандемії COVID-19, які 
були своєчасними, саме тому особли-
вих криз не виникало [7]. Втім, не усі 
дії теперішньої української влади, яка 
прийняла новий епідеміологічний ви-
клик, можна назвати своєчасними та 
проведеними на високому організа-
ційному рівні. 

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Зважаючи на те, що 
охорона здоров’я населення є  кон-
ституційно гарантованою та є  об’єк-
том кримінально-правової охорони, 
наукова спільнота фахівців у  галузі 
кримінального права та кримінології 

з  початку пандемії активно долучи-
лася до дослідження зазначених про-
блем у  полі правового регулювання. 
Загалом, кримінально-правові та кри-
мінологічні проблеми, пов’язані із по-
ширенням в  Україні та світі гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, ви-
світлювались у наукових роботах таких 
науковців, як І. О. Бандурка, А.А. Вознюк,  
Н. О. Гуторова, Л. М. Демидова,  
Т. Є. Дунаєва, А. В. Калініна, К. В. Кате-
ринчук, О.С. Козерацька, М. Г. Колодяж-
ний, О.С. Кузембаєв, О. М. Литвинов,  
С.О. Мазепа, В. М. Пашков, О. Е. Ра-
дутний. С.С. Чернявський та ін. Се-
ред найактуальніших доробків можна 
вказати такі роботи: «Епідемічна без-
пека України: слідами коронавірусу»  
(І. О. Бандурка, О. М. Литвинов), «Гло-
бальна криза та кримінальне право: пи-
тання взаємозв’язку» (Л. М. Демидова), 
«Службова недбалість як передумова 
поширення COVID-19» (Т. Є. Дунаєва), 
«Вплив світової пандемії коронавірусу 
на стан злочинності» (А. В. Калініна), 
«Проблеми нормативного регулювання 
забезпечення захисту здоров’я лікарів 
під час виконання ними професійних 
обов’язків» (К. В. Катеринчук), «Запо-
бігання злочинності в  умовах глобалі-
зації» (М. Г. Колодяжний), «COVID-19, 
мікрочіп та кримінальна відповідаль-
ність» (О. Е. Радутний). 

Мета статті − вивчення проблем 
правозастосування статті 325 Кримі-
нального кодексу України, яка перед-
бачає кримінальну відповідальність за 
порушення санітарних правил і  норм 
щодо запобігання інфекційним хворо-
бам та масовим отруєнням в контексті 
поширення нового різновиду тяжко-
го гострого распіраторного синдрому 
(SARS) короновірусу під назвою SARS-
CoV-2 (COVID-19).
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Виклад основного матеріалу. 
Первинна редакція статті 325 Кримі-
нального кодексу України 2001 року 
[8] мала назву «Порушення правил бо-
ротьби з  епідеміями» і  до 2009 року 
вона існувала в первозданному вигляді. 
17 березня 2009 року ст. 325 КК України 
вперше зазнала змін, а саме − змінена 
назва статті, посилено санкцію статті 
з  максимальною межею до 100 нео-
податкованих мінімумів доходів гро-
мадян, додано кваліфікований склад 
злочину, який передбачав наслідки 
у вигляді спричинення загибелі людей 
та інших тяжких наслідків. У такому ви-
гляді вона і проіснувала до виникнення 
нового загрозливого коронавірусу. 

17 березня 2020 року Верховна Рада 
України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобі-
гання виникненню і  поширенню ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19)» [9], 
який, зокрема, посилив кримінальну 
відповідальність за вчинення розгля-
дуваного злочину, а саме було змінено 
розмір штрафу (див. Додаток А). 

Отже, статтею 325 «Порушення са-
нітарних правил і  норм щодо запобі-
гання інфекційним хворобам та масо-
вим отруєнням» України передбачено 
відповідальність за наступні дії:

1. Порушення правил та норм, 
встановлених з  метою запобігання 
епідемічним та іншим інфекційним 
хворобам, а також масовим неінфек-
ційним захворюванням (отруєнням) 
і боротьби з ними, якщо такі дії спри-
чинили або завідомо могли спричини-
ти поширення цих захворювань, - 

карається штрафом від тисячі до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або арештом 
на строк до шести місяців, або обме-

женням волі на строк до трьох років, 
або позбавленням волі на той самий 
строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спри-
чинили загибель людей чи інші тяжкі 
наслідки, -

караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до восьми років [8].

Об’єктом цього складу злочину, на 
думку Хавронюка М.І. [10, c.885], влас-
не є порядок запобігання епідемічним 
та іншим інфекційним захворюван-
ням. Між іншим, до інфекційних на-
лежать такі захворювання, наприклад, 
як чума, туберкульоз, холера, дифте-
рія, віспа, тиф, поліомієліт, кір, пра-
вець, грип, тощо. Масове зараження 
епідемічних та інших інфекційних за-
хворювань означає епідемію. 

В свою чергу для об’єктивної сто-
рони злочину є характерним: 1) діяння 
(дія або бездіяльність), спрямовані на 
порушенням встановлених правил, які 
зафіксовані в  законодавстві з  метою 
запобігання епідемічним захворюван-
ням, а також боротьби з такими хворо-
бами; 2) наслідки у вигляді: а) масово-
го поширення епідемічних та інших 
інфекційних захворювань; б) загроза 
розповсюдження таких захворювань; 
3) причинним зв’язком між вищеза-
значеними діянням та наслідками .

Під порушенням правил, що вста-
новлені з  метою запобігання епіде-
мічним та іншим інфекційним захво-
рюванням та боротьби з  ними, слід 
розуміти: 

1) непроведення в порядку, перед-
баченому чинним законодавством, 
медичних оглядів, профілактичних 
щеплень, дезінфекційних та інших 
протиепідемічних, а також карантин-
них заходів; 
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2) незапровадження особливих ре-
жимів та умов праці, навчання, пере-
сування, перевезення на всій території 
держави або в окремих її регіонах тощо; 

3) неусунення від роботи чи іншої 
діяльності (наприклад, навчання) осіб, 
що є носіями збудників інфекційного 
захворювання.

Варто відмітити, що диспозиція ч.1. 
ст. 325 ККУ передбачає необхідність на-
стання наслідків у  вигляді поширення 
інфекційного захворювання, на відмі-
ну від ст. 44-3 КупАП, в  якій настання 
такого наслідку не вимагається. Крім 
того, об’єктивна сторона ч. 1 ст. 325 
КК передбачає притягнення до відпо-
відальності за можливість поширен-
ня захворювань. На думку Ковальової 
С.С., з якою цілком можна погодитись, 
такий склад кримінального порушення 
є  досить складним для встановлення, 
адже під нього можна підвести будь-
яке правопорушення, яке містить озна-
ки адміністративного правопорушення 
і за ст. 44-3 КупАП, оскільки порушення 
правил карантину людей також може 
спричинити поширення коронавірус-
ної інфекції [12, с.165].

Диспозиція ст. 325 ККУ є бланкет-
ною і відсилає до доволі чималого ма-
сиву чинного законодавства, зокрема 
це: Закон України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я» 
від 19 листопада 1992 р.; Закон Укра-
їни «Про ветеринарну медицину» від 
25 червня 1992 р.; Закон України «Про 
забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення» від 24 
лютого 1994  р.; Закон України «Про 
захист населення від інфекційних хво-
роб» від 6 квітня 2000 р.; Закон Укра-
їни «Про боротьбу із захворюванням 
на туберкульоз» від 5 липня 2001р.; 
Постанова КМУ №893 від 22 серпня 

2011 р. «Про затвердження Правил са-
нітарної охорони території України»; 
Постанова КМУ №1109 від 22 червня 
1999  р. «Про затвердження Положен-
ня про санітарно-епідеміологічний 
нагляд в  Україні»; Постанова КМУ 
№1544 від 15 жовтня 2002 р. «Про за-
твердження переліку робіт і  послуг 
у  сфері забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, 
які виконуються і надаються за плату»; 
Наказ МОЗ України №133 від 19 липня 
1995  р. «Про затвердження Переліку 
особливо небезпечних, небезпечних 
інфекційних та паразитарних хво-
роб людини і носійства збудників цих 
хвороб»; Наказ МОЗ України №595 
від 16 вересня 2011  р. «Про порядок 
проведення профілактичних щеплень 
в Україні та контроль якості й обігу ме-
дичних імунобіологічних препаратів»; 
Наказ МОЗ України №280 від 23 липня 
2002  р. «Щодо організації проведен-
ня обов’язкових профілактичних ме-
дичних оглядів працівників окремих 
професій, виробництв і  організацій, 
діяльність яких пов’язана з  обслуго-
вуванням населення і може призвести 
до поширення інфекційних хвороб». І 
це далеко не увесь перелік норматив-
но-правових актів України з  даного 
питання…

В такому разі наявна проблема, 
оскільки, громадянин не може і  не 
повинен знати всі правила і норми, а 
лише ті, що відображені в  норматив-
но-правових актах, що були опри-
люднені. З цього приводу Мазепа С. 
висловлює наступну позицію: «У Кон-
ституції України вказано, що незнання 
закону не звільняє від кримінальної 
відповідальності, а як бути, якщо пра-
вила та норми знаходяться у Постано-
ві КМУ, яка не є законом?» [13, c.146]
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В свою чергу Харитонов С.О. [14, 
c. 363] зазначає, що у  тих випадках, 
коли кримінальний закон відсилає до 
закону іншої галузі права, проблем 
з  ознайомлення оприлюднених нор-
мативно-правових актів не виникає. 
Те саме стосується й постанов Кабіне-
ту Міністрів України (крім постанов, 
що містять інформацію з  обмеже-
ним доступом), які повинні бути офі-
ційно опубліковані та оприлюднені. 
Втім якщо кримінальний закон своєю 
бланкетною диспозицією відсилає до 
нормативно-правових актів, що не 
є законами або постановами КМУ (на-
приклад, Правила судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень, які затверджені наказом 
МОЗ України), виникають важливі 
проблеми: 

по-перше – цих нормативних актів 
велика кількість, а іноді вони супере-
чать один одному, складним є  й  пи-
тання щодо вирішення, який з них має 
більшу юридичну силу; 

по-друге, навіть досвідчені юристи 
не в змозі знати таку величезну кіль-
кість нормативно-правових актів, а 
коли мова йде про пересічного грома-
дянина тим паче; 

по-третє, ці нормативно-правові 
акти не оприлюднюються, і тому осо-
ба, яка порушила правила поведінки, 
що містяться в  нормативно-правово-
му акті, який не має силу закону або 
постанови Кабміну України, а саме 
це порушення є  складовою бланкет-
ної диспозиції кримінально-правової 
норми, не повинна притягуватися до 
кримінальної відповідальності. 

В іншому випадку, мова йде про 
пряме порушення приписів Конститу-
ції України! [14, c.363]

Суб’єктом даного складу злочину 
є спеціальний суб’єкт. Таким спеціаль-
ним суб’єктом можуть бути лише осо-
би, до службових обов’язків яких вхо-
дить виконання спеціальних правил, 
що встановлені з  метою запобігання 
інфекційним захворюванням і  бо-
ротьби з ними (наприклад, працівни-
ки санітарно-епідеміологічної служ-
би, службові особи органів місцевого 
самоврядування чи органів державної 
виконавчої влади, службові особи під-
приємств, установ та організацій) [10, 
c.885]. 

Слід відмітити, що 16 березня 2020 
року Голова комітету ВР з питань здо-
ров’я нації Михайло Радуцький під 
час брифінгу заявив про посилення 
відповідальності за порушення сані-
тарного законодавства. І мова йшла 
про звичайних громадян. Радуцький 
зазначив, що норму ст. 325 КК будуть 
інкримінувати впродовж наступних 
трьох місяців до всіх, тобто на най-
ближчі три місяці, і  за його словами, 
суб’єкт повинен бути загальним, у той 
же час стосуватися лише коронавірусу 
[11]. Варто відмітити, що у науковій лі-
тературі питання щодо суб’єкта дослі-
джуваного складу злочину вирішено 
доволі однозначно  – це спеціальний 
суб’єкт. Аналіз судової практики це 
підтверджує. Водночас зміни, що були 
внесені, не містять жодних вказівок 
з  приводу зміни суб’єкта зі спеціаль-
ного на загальний.

На думку Хавронюка М.І. суб’єк-
тивна сторона злочинів, передбачених 
зазначеною статтею характеризується 
умислом або необережністю, які сто-
суються порушення встановлених пра-
вил, а також непрямим умислом або 
необережністю в разі наслідку, що від-
будеться у вигляді поширення заразних 
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захворювань а з  іншого боку прямим 
умислом, якщо є наслідки у вигляді за-
грози поширення [10, c.885]. 

До початку 2020 року притягнення 
до кримінальної відповідальності за 
зазначеною статтею було рідкістю. Ста-
тистика показує, що в період з 2013-го 
по 2019 рік суди винесли всього 5 виро-
ків у зазначеній категорії справ [15]. До 
введення карантину до кримінальної 
відповідальності за подібні злочини 
притягалися особи через харчові отру-
єння, що були результатом масових 
святкувань: весілля, випуски, дні на-
родження. Саме тому, ця стаття в біль-
шості випадків не застосовувалася. На-
приклад, згідно з даними прокуратури 
за 2019 рік на всю Україну було зареє-
стровано лише 70 кримінальних про-
ваджень за згаданою статтею, і тільки 
у  семи випадках винним особам було 
вручено підозру [16].

Детальний розгляд положень ст. 
325 КК України, а також її практично-
го застосування, який був зроблений 
Вознюком А.А. та Чернявським С.С. дав 
можливість, виокремити кілька про-
блем, які пов’язані зі: 

1) складнощами відмежування зло-
чину, передбаченого ст. 325 КК України, 
від адміністративного правопорушен-
ня, передбаченого ст. 44-3 КУпАП;

2) труднощами встановлення чіт-
кого переліку заборонених діянь, пе-
редбачених ст. 44-3 КУпАП та ст. 325 КК 
України з огляду на їх розпорошеність 
у  різних нормативно-правових актах, 
постійну зміну, а також встановлення 
в  певних випадках різних правил на 
різних територіях;

3) невідповідністю окремих забо-
рон, що утворюють об’єктивну сторону 
вказаних правопорушень, положен-
ням Конституції України;

4) проблемами чинності кримі-
нально-правової норми, передбаченої 
ст. 325 КК України, у часі [16, c. 8].

Крім цього, ті ж науковці заува-
жують, що якщо порівняти розмір 
штрафу за вчинення злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 325 КК України, та ад-
міністративного правопорушення, пе-
редбаченого ст. 44-3КУпАП, то можна 
дійти таких висновків: 

1) мінімальна межа штрафу для зло-
чину й  адміністративного правопору-
шення однакова  – тисяча неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян; 

2) максимальна межа штрафу в ад-
міністративному правопорушенні для 
громадян становить до двох тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів, 
а для посадових осіб – до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; для злочинів такої диферен-
ціації верхньої межі штрафу немає; 

3) необґрунтованим видається той 
факт, що за вчинення адміністратив-
ного правопорушення максимальна 
межа штрафу є значно суворішою, ніж 
для злочину[17, c. 13].

Висновки. Кримінальна відпові-
дальність за порушення санітарних 
правил і норм щодо запобігання інфек-
ційним хворобам та масовим отруєн-
ням була підвищена за рахунок зміни 
штрафу до розміру від однієї тисячі до 
трьох тисяч неоподаткованих мініму-
мів громадян. Однак її ефективність – 
питання доволі дискусійне як у  тео-
ретичній, так і у практичній площині. 
Наше дослідження продемонструвало, 
що ст. 325 КК України містить ряд про-
блем, наприклад, таких як бланкет-
ність диспозиції, труднощі у встанов-
ленні чіткого переліку заборонених 
діянь, складнощі відмежування даного 
складу злочину від подібного складу 
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адміністративного правопорушення 
(ст.44-3 КУпАП), неспіврозмірність 
санкцій як злочину, так і  правопору-
шення, а також ін. Зважаючи на про-
позицію Голови комітету ВР з  питань 
здоров’я нації М. Радуцького, питання 
суб’єкта даного складу злочину (спе-
ціальний чи загальний?) також доволі 
актуальне і  потребує подальших нау-
кових досліджень, а за умови належної 
аргументації і  подальших законодав-
чих пропозицій. Крім цього, проблема 

чинності встановленої кримінальної 
відповідальності на протязі всього 
лише трьох місяців/періоду карантину 
ще більше підвищує градус пробле-
матики і  становить певний науковий 
інтерес для подальших наукових до-
сліджень, як і вивчення статистичних 
даних Генеральної прокуратури Укра-
їни, а також даних Єдиного державно-
го реєстру судових рішень протягом 
2020-2021 років.

Додаток А
Порівняльна таблиця 

статті 325 Кримінального кодексу України

Первинна редакція 
КК України

2001 р.

2009

Закон України 
«Про внесення змін 

до статті 325  
 Кримінального кодексу 

України»
17 березня 2009 року  

 № 1125-VI

2020

Закон України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби 

(COVID-19)»
17 березня 2020 року 

№ 530-IX1
Стаття 325. Порушення 
правил боротьби з  епі-
деміями 

Порушення правил, 
встановлених з  метою 
запобігання епідеміч-
ним та іншим заразним 
захворюванням і  бо-
ротьби з  ними, якщо 
ці дії спричинили або 
завідомо могли спри-
чинити поширення цих 
захворювань, – 
карається штрафом до 
п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів до-
ходів громадян або аре-
штом на строк до шести

Стаття 325. Порушення 
санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфек-
ційним захворюванням та 
масовим отруєнням 

1. Порушення правил 
та норм, встановлених 
з  метою запобігання 
епідемічним та іншим 
інфекційним захворю-
ванням, а також масовим 
неінфекційним захво-
рюванням (отруєнням) 
і  боротьби з  ними, якщо  
такі дії спричинили або 
завідомо могли спри-
чинити поширення цих  
захворювань, – 

Стаття 325.  Порушення сані-
тарних правил і  норм щодо 
запобігання інфекційним хво-
робам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, 
встановлених з метою запобі-
гання епідемічним та іншим 
інфекційним хворобам, а та-
кож масовим неінфекційним 
захворюванням (отруєнням) 
і  боротьби з  ними, якщо такі 
дії спричинили або завідомо 
могли спричинити поширен-
ня цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі 
до трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів гро-
мадян або арештом на строк 

1 В редакції Закону № 530-IX від 17.03.2020 – діє протягом трьох місяців з дня опублікування Закону, 
з  урахуванням змін, внесених Законом  № 540-IX від 30.03.2020. Наразі дія продовжена на період 
карантину.



172

місяців, або обмежен-
ням волі на строк до 
трьох років. 

карається штрафом до 
ста неоподатковува-
них мінімумів доходів 
громадян або арештом 
на строк до шести мі-
сяців, або обмеженням  
волі на строк до трьох ро-
ків. 
2. Ті самі діяння, якщо 
вони спричинили заги-
бель людей чи інші тяжкі 
наслідки,- 
караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до 
восьми років. 

до шести місяців, або обме-
женням волі на строк до трьох 
років, або позбавленням волі 
на той самий строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони 
спричинили загибель людей 
чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до восьми 
років.
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