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ПОняТТя ПреВенТиВнОї фУнКцІї циВІЛьнОгО ПраВа 
В КОнТеКСТІ заПОБІгання зЛОчиннОСТІ

традиційно, в науці, вивчення будь-якого питання починаєть-
ся з визначення лексико-семантичної сутності предмета досліджен-
ня. однак, перш ніж про щось міркувати, потрібно чітко знати, що 
ж мається на увазі під словом «превенція». слово «превенція» є ін-
шомовним і з етимологічної точки зору має латинське утворення. 
саме тому з’ясування його значення слід розпочати з латині. Пре-
венція —  латинський словотвір. Prae —  попереду, уперед, перед, 
бути раніше. Verto —  повертати, обертати, звертати, перевертати, 
спрямовувати, бути зверненим кудись. Praevenio —  випереджати, 
передчасно приходити. Praeverto (prae + verto) —  … випереджати, 
обганяти, перевершувати; попереджати, запобігати, заважати [1].

З невеликими відмінностями слово «превенція» тлумачиться 
в сучасному словнику іншомовних слів. Пре… (лат. prae —  попере-
ду) —  префікс, що означає передування. Превенція (лат. praeventio 
< praevenio —  попереджую) —  спеціальне запобігання. Превентив-
ний (лат. praeventivus) —  запобіжний; той, що випереджає дії су-
перника.

у «великому тлумачному словнику сучасної української мови» 
превенція розглядається як запобігання злочинам [2, с. 919]. в ана-
логічному тлумачному словнику української мови слово превентив-
ний трактується як попередження чогось або запобігання чомусь 
[3, с. 552].

у різних лінгвістичних джерелах слова «превенція» та «превен-
тивний» витлумачуються досить неоднозначно, хоча вельми схоже. 
у якості суттєвих ознак цих понять називають різні предикати: «пе-
ред», «випередження», «попередження», «запобігання» тощо. Це не 
випадкова тавтологія. справа в тому, що абстрактне мислення (по-
няття —  одна з його форм) лише «…опосередковано і узагальнено 
відображає дійсність. абстрактне мислення дозволяє нам з одних 
знань отримати інші, пізнаючи світ в  узагальнених формах». По-
няття містить у собі лише суттєві та узагальнені ознаки предмета. 
однак пізнавальні процеси людини здійснюються не тільки у фор-
мі абстрактного мислення, а  і у формі чуттєвого пізнання, у яко-
му уява, як одна з форм чуттєвого пізнання, є образом предмета 

 
© Медведєва о. в., 2014



 
327

суджень. тому в будь-якому понятті слово (ім’я предмета) і образ 
(уявлення) повинні збігатися, а інакше буде нерозуміння. Це обу-
мовлює необхідність подальшого з’ясування інтерпретаційної харак-
теристики поняття превенції, з формуванням не лише дефініції, а й 
образу, вірніше —  уяви щодо превентивної діяльності.

Будь-яке поняття має зміст та обсяг. Змістом поняття «превен-
ція» є одна суттєва ознака —  «перед», тобто будь-яка дія чи подія 
повинна передувати іншій, вона повинна випереджувати очікувані 
наслідки інших дій або подій. сполучення з «перед» виражають ча-
сові відношення та уживаються для позначення: 1) випередження 
в чому-небудь; 2) для позначення того, що відбувається напередодні 
настання чого-небудь; 3) що відбувається напередодні чиїх-небудь 
дій [2, с. 722]. обсяг поняття «превенція» можливо розглядати як 
складову випереджальних дій, які спрямовані на недопущення на-
стання небажаних наслідків. на перший погляд, міркування щодо 
обсягу поняття «превенція» здаються чітко визначеними і перекон-
ливими. однак терміни «попередження» і «запобігання» викликають 
сумніви щодо правильності зроблених суджень. адже саме ці класи-
фікаційні елементи при визначенні поняття превенції зазначались 
в тлумачних словниках сучасної української мови, зокрема, і у слов-
нику іншомовних слів. у зв’язку з цим виникає питання, а чи не є 
поняття «превенція», «запобігання» та «попередження» тотожни-
ми? Чи не є ці слова синонімами? З’ясуємо це нижче.

Попередження тлумачиться як: «1) наперед зроблене повідо-
млення; 2) застереження проти чого-небудь; 3) запобігання вияву 
чого-небудь небажаного». Попереджати —  «…своєчасними захода-
ми запобігати здійсненню або виникненню чого-небудь, переважно 
небажаного; передувати чому-небудь; здійснювати що-небудь рані-
ше від когось; випереджати; пришвидшувати здійснення чого-не-
будь» [2, с. 868].

Запобігати, запобігти —  «не допускати, заздалегідь відвертати 
що-небудь неприємне, небажане». Запобіжний —  «призначення для 
захисту чого-небудь від пошкодження або небезпеки» [2, с. 320].

Для з’ясування семасіологічних відмінностей «превенції», «попе-
редження» і «запобігання» буде доцільним навести синонімічну ха-
рактеристику цих термінів. так, у якості синонімів до слова «попе-
редження» лінгвісти пропонують такі слова: сигнал, застереження, 
засторога, пересторога, перестереження, а синонімами «запобіган-
ня» —  відвертання, попередження, відведення. синонімами слова 
«превентивний» є: запобіжний, профілактичний, презервативний, 
попереджувальний [4].
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із наведеної вище синонімії помітно, що «превенція» у своїй се-
мантиці може бути замінена термінами «попередження», «запобіган-
ня», «профілактика». разом з тим термін «попередження» виключає 
у якості синонімів «превенцію» та «запобігання». одночасно слово 
«запобігання» може бути замінено словом «попередження».

Поняття «превентивна функція цивільного права» полягає у ви-
хованні поваги до права взагалі, цивільних прав інших осіб, пра-
вопорядку тощо. невиконання цивільним правом цієї функції може 
призвести до розмивання межі між правом і «не правом», до пору-
шення одними суб’єктами цивільних відносин у процесі реалізації 
їхніх цивільних прав інтересів інших осіб, до зловживання цивільни-
ми правами тощо [5, с. 26]. Превентивну функцію цивільного права 
ще називають виховною (запобіжно-виховною) та відносять до за-
гально-правових функцій, що проявляються на цивілістичному рівні.

Превентивна (виховна, попереджувально-виховна) функція ци-
вільного права, що покликана стимулювати позитивні відносини і 
не допускати виникнення негативних відносин, які б призводили 
до порушення цивільних майнових та особистих немайнових прав. 
вже саме закріплення в  цивільно-правових нормах положень про 
цивільну відповідальність та інші можливі негативні для порушника 
майнові наслідки здатне давати попереджувально-виховний ефект, 
а  саме —  утримуватися у  своїй поведінці від дій, що можуть при-
звести до  порушення прав інших осіб, вдосконалювати технології 
і техніку для підвищення безпеки їх використання [6]. При цьому 
виховний ефект мають не лише ті норми, які розраховані на фак-
тичне порушення суб’єктивних цивільних прав, а й ті, що містять 
заборонні приписи.

суть превентивної функції цивільного права полягає в такому. 
За змістом положення цивільного законодавства можуть розгляда-
тися не лише як джерела цивільного права, а й як джерела певного 
інформативного значення. актами цивільного законодавства нада-
ється можливість пізнання певних правил, дозволів, а також запере-
чень, правового простору, у межах якого відповідні дії розглядаються 
як правомірні і за рамками котрого відповідні дії визнаються проти-
правними. тому джерела цивільного права мають відповідне пізна-
вальне значення, яке полягає у тому, що заздалегідь потенційному 
суб’єктові цивільних відносин стає відомим той чи інший наслідок 
вчинення дій, які підпадають під негативну їх оцінку з боку законо-
давця. таким чином, відповідні законоположення набувають попе-
реднього інформативно-сигнального значення запобіжного засобу, 
своєрідного стимулювання особи утримуватись від певних правопо-
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рушень, від посягань на суб’єктивні права інших осіб. таке значен-
ня мають, наприклад, положення статей 623, 624, 1192 Цк тощо.

Превентивна (виховна, попереджувально-виховна) функція по-
кликана стимулювати позитивні відносини і не допускати виникнен-
ня негативних відносин, які б призводили до порушення цивільних 
майнових та особистих немайнових прав. Превентивна (попере-
джувально-виховна) функція тісно пов’язана з охоронною. Попе-
реджувально-виховний ефект досягається через інститут цивільно-
правової відповідальності. сам факт існування цивільно-правових 
норм про відповідальність позитивно впливає на свідомість грома-
дян, утримуючи їх від правопорушень. коли ж вчинено цивільний 
делікт шляхом заподіяння шкоди майну громадянина або організа-
ції, то попереджувально-виховний ефект цивільно-правової відпові-
дальності реалізується через виконання обов’язку правопорушником 
з відшкодування заподіяних збитків. відчувши майновий тягар, пра-
вопорушник повинен переглянути й змінити своє негативне ставлен-
ня до прав громадян та організацій. Під впливом понесених втрат 
у його свідомості мають вироблятися позитивні соціально-психоло-
гічні настанови, спрямовані на додержання у майбутньому покла-
дених на нього цивільних обов’язків. у цьому полягає виховний і 
попереджувальний вплив заходів цивільно-правової відповідальнос-
ті. таким уявляється механізм здійснення охоронної і попереджу-
вально-виховної функцій цивільно-правової відповідальності. Пре-
вентивна (попереджувально-виховна) функція може здійснюватися 
лише щодо правопорушників, чия поведінка заслуговує на осуджен-
ня. неможливо виховувати громадян чи трудові колективи, які з по-
гляду суб’єктивного ставлення до  своєї діяльності є сумлінними і 
бездоганними. Якщо ж законодавець допускає цивільно-правову від-
повідальність незалежно від вини, то має застосовуватися не попе-
реджувально-виховна функція, а попереджувально-стимулююча. її 
зміст полягає у стимулюванні різними цивільно-правовими засобами 
необхідної суспільству і державі поведінки громадян та організацій.

вже саме закріплення в цивільно-правових нормах положень про 
цивільну відповідальність та інші можливі негативні для порушника 
майнові наслідки здатне давати попереджувально-виховний ефект, 
а  саме —  утримуватися у  своїй поведінці від дій, що можуть при-
звести до  порушення прав інших осіб, вдосконалювати технології 
і техніку для підвищення безпеки їх використання.

на думку українських науковців, коли законодавець передбачає 
юридичну відповідальність за конкретні правопорушення, він праг-
не їх відвернути, попередити. Без сумніву, тут мова йде про превен-
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тивний державний примус, завдання якого полягає в  переборенні 
мотивів протиправної поведінки у свідомості людей, якщо такі мо-
тиви існують. не завжди мотив страху перед покаранням спромож-
ний перебороти мотиви, які протистоять йому, але цілком очевид-
но, що для багатьох суб’єктів він стає вирішальним та утримує їх 
від правопорушень.

разом з тим у роботах українських вчених спостерігається тен-
денція зближення превентивної та виховної функцій, їх навіть іноді 
називають одним терміном —  превентивно-виховною функцією юри-
дичної відповідальності. виховна функція розглядається як така, що 
спрямована на  сприйняття усіма громадянами цінності права, ви-
ховання поважливого ставлення до нього з боку суспільства, зрос-
тання правової активності з метою запобігання правопорушенням 
(загальна превенція), а також на виховну корекцію заходами юри-
дичної відповідальності поведінки особи, що вже вчинила правопо-
рушення, з метою запобігання вчиненню нею нових протиправних 
діянь (приватна превенція).

в польській правовій науці виокремлюють три основні функції 
відповідальності: компенсаційну, превентивну, репресивну. Превен-
тивна функція обґрунтовується як одна з характерних функцій кри-
мінальної та цивільної відповідальності.

в превентивній функції, як і в українській науці, польські прав-
ники розрізняють загальну та спеціальну (індивідуальну) превен-
цію. на думку Л. Лєрнелля, вплив індивідуальної превенції реалі-
зується в трьох її функціях —  фізичне унеможливлення здійснення 
нових правопорушень, абсолютний фізичний примус; відлякування; 
перевиховання. Ці впливи науковець розглядає сукупно, оскільки 
саме лише відлякування не є абсолютно ефективним «запобіжни-
ком» подальших правопорушень. кримінальне покарання виступає 
гамівним чинником, яким є страх перед репресією, але не виключає 
виникнення іншого, злочинного вибору поведінки.

Правові приписи, що стосуються деліктної відповідальності, 
також виконують компенсаційну функцію та превентивно-вихов-
ну функцію. остання, безумовно, пов’язана із загальним принци-
пом обов’язку відшкодування шкоди. слід особливо звернути увагу 
на те, що в польській літературі провідну роль відводять превентив-
ній функції відповідальності держави. Як помічає Є. кондек, при від-
повідальності держави реалізується передусім превентивна функція.

Цивільно-правовій відповідальності притаманна превентив-
на (попереджувальна) функція, оскільки закріплення у  статтях 
Цк україни загальних форм відповідальності, які застосовуються 
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до особи —  порушника цивільного обов’язку, певним чином сприяє 
попередженню правопорушень [7].

отже, превентивна функція цивільного права є однією із важли-
вих. суть цієї функції полягає в тому, що статті Цк україни міс-
тять ряд норм про цивільно-правову відповідальність при здійсненні 
правопорушень. роль превентивної функції цивільного права поля-
гає в тому, щоб впливати на свідомість громадян, таким чином стри-
муючи їх від вчинення правопорушень, а  також стимулюючи сум-
лінно виконувати покладені обов’язки та запобігати злочинності.
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Григорій Петрович ПіМоноВ,

здобувач кафедри кримінального права НУ «Одеська юридична 
академія»

«КраДІжКа ПерСОнаЛьних Даних». 
ПОрІВняЛьнО-ПраВОВІ аСПеКТи

у сучасній доктрині значне місце займає дослідження питань за-
хисту особистості, її прав та свобод. але класичні за часів Ч. Бекка-
ріа злочини змінюються на нові, які формуються поза юрисдикційним 
полем відповідної держави, мають віртуальний характер, вчиняють-
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