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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

УДК 340.12:342.7:303:1 

ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ПРАВОСВІДОМОСТІ:  
ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Т. Бачинський 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

e-mail: ua.legalaid@gmail.com 

Розкрито головні підходи до структуризації феномена правосвідомості. Висвітлено 
деякі питання індивідуальної та колективної правосвідомості, а також правової ідеології й 
правової психології. 

Ключові слова: індивідуальна правосвідомість, колективна правосвідомість, правова 
ідеологія, правова психологія. 

Більшість сучасних науковців вирізняють методологічні підходи до вивчення 
правосвідомості залежно від того, яка саме правосвідомість вивчається: індивіду-
альна чи суспільна (за суб’єктами), за професійною складовою носіїв (професійна 
чи буденна). Спробуємо висвітлити відомі нам підходи до правосвідомості з цих 
позицій. 

Індивідуальна та колективна правосвідомість. У радянський період зазвичай 
було прийнято до поняття «свідомість» додавати «колективна» чи «суспільна» і 
більше уваги приділяти суспільному, а не індивідуальному її аспекту, хоча деякі 
науковці ставили питання щодо існування індивідуальної правосвідомості (див.  
[1, c. 44–45]). Проте, як слушно зазначено в літературі, в будь-якій формі суспільної 
свідомості так чи інакше відбивається все суспільне буття, а при взаємодії різні 
форми свідомості видозмінюють одна одну. Зокрема, втрата суспільством моральних 
принципів позначається на загальному спаді рівня правосвідомості, що надалі 
зумовлює зміну індивідуальної свідомості [2, с. 12]. Низка авторів зазначає (див. [3], 
[4], [5]), що правова свідомість формується не одним поколінням людей, і що між 
суспільною й індивідуальною правовою свідомістю простежується діалектично 
суперечливий взаємозв’язок: суспільна правова свідомість може бути виявлена лише 
через індивідуальну, яка, своєю чергою, є конкретним проявом своєї протилежності. 

Сучасні тенденції дослідження правосвідомості (див. [1]) свідчать про 
переміщення акцентів – зосередження на вивченні саме індивідуальної 
правосвідомості (щоправда, ще О.А. Лукашова однією з перших у вітчизняній 
теорії права звернулася до вивчення індивідуальної правосвідомості [6], [7]). 
Один із дослідників пропонує індивідуальну правосвідомість розглядати крізь 
призму філософського, антропологічного, психологічного і власне юридичного 
підходів. У філософському аспекті її аналізують через співвідношення з 
універсальним, зовнішнім фактором; в антропологічному аспекті – як право-
свідомість людини у зв’язку з її виникненням, розвитком і вдосконаленням; у 
психологічному – через психічну діяльність людини. В юридичному аспекті 
правосвідомість особистості розглядається через соціалізацію (насамперед – 
державно-правову), через пізнання зовнішніх по відношенню до особи 
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юридичних приписів і правової поведінки інших людей, держави й суспільства 
загалом [1, с. 12].  

У Радянському Союзі, а згодом, починаючи із 60-х років XX ст., і в Західному 
світі базовими елементами індивідуальної правосвідомості вважали: знання права, 
оцінне ставлення до права та готовність до певних юридично-значущих дій [8]. 

Майже усі автори, як вже було зазначено, пропонують виділяти, окрім 
індивідуальної правосвідомості, ще низку її «колективних» різновидів. Зокрема, 
суспільну правосвідомість означають як найбільш абстрактне вираження 
правосвідомості, що історично склалася на основі спільності культурно-націо-
нальних особливостей розвитку правових ідей, поглядів, теорій, почуттів, емоцій, 
настроїв і переживань, характерних для суспільства в цілому [2, с. 15–16]. При 
цьому наголошено, що основним фактором, який впливає на формування такої 
суспільної правосвідомості, є етнічний, національний [2, с. 15–16]. Можна було б 
припустити, що суспільна правосвідомість є сукупністю правосвідомостей 
індивідів, з яких складається суспільство, і, відповідно, структурні елементи 
суспільної правосвідомості ідентичні правосвідомості індивіда. Проте явище 
суспільної правосвідомості не є механічною сумою індивідуальних право-
свідомостей хоча б тому, що кожній індивідуальній правосвідомості притаманні 
характерні тільки для неї особистісні риси. 

Крім суспільної правосвідомості, виділяють також групову, «відкориговану» 
свідомістю лідера групи, професійною, національною, соціальною чи якось іншою 
її особливістю. Та сама групова правосвідомість перетворюється на право-
свідомість нації чи держави, якщо об’єднується рамками однієї території, традицій 
тощо [2, с. 16–18]. Зокрема, поряд із державною деякі науковці виділяють також і 
правосвідомість залежно від класового типу державно-правового устрою: 
рабовласницька, буржуазна, соціалістична чи демократична [2, с. 27]. Вважаємо 
таку класифікацію досить підставною. 

Є погляд, що від групової правосвідомості потрібно відрізняти масову 
правосвідомість, характерну для нестабільних, тимчасових суспільних утворень 
(наприклад, натовпу, учасників мітингів, демонстрацій); такій правосвідомості не 
властиве досягнення згоди учасників з широкого кола правових питань; ці 
об’єднання є ситуативними [9, с. 42]. На нашу думку, і групова правосвідомість 
може бути тимчасовою, ситуативною (наприклад, правосвідомість соціальної 
групи – політичної партії). Якщо і вирізняти масову правосвідомість від групової, 
то основним критерієм у цьому випадку нам видається саме однорідність правових 
поглядів носіїв правосвідомості. 

Новим є виокремлення міждержавної правосвідомості [2, с. 42–43]. Щоправда, 
на нашу думку, будь-який поділ правосвідомості на види лише на основі критерію 
суб’єктів правосвідомості не розкриває нових значущих властивостей чи змісту 
правосвідомості і не дає нових знань про правосвідомість. Стосовно позиції щодо 
виокремлення правосвідомості саме держави, що зумовлене не лише наявністю 
специфічного носія – народу окремої держави і конкретної правової системи, але й 
сукупністю інших чинників: політикою, ідеологією [2, с. 44], то, спираючись на 
такі міркування, держава є уособленням народу (суспільства). Але державна 
правосвідомість не ідентична суспільній, оскільки суспільство може мати, так би 
мовити, свої окремі правові погляди та уявлення про юридично значущі справи у 
державі, які не завжди збігаються з тим, що реалізується державно-управлінським 
апаратом (частиною населення, яка домінує).  

Правова ідеологія та правова психологія. Називаючи правову ідеологію 
одним із суттєвих критеріїв відмежування державної правосвідомості від 
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суспільної (чи від правосвідомості народу), потрібно охарактеризувати суть 
правової ідеології та з’ясувати, чи вона притаманна лише правосвідомості держави.  

Дослідник І.Ю. Фарбер зазначав, що правова ідеологія – це система правових ідей, 
які виражають інтереси і потреби класу [10, с. 96]. Тобто рабовласницька правова 
ідеологія захищає владу рабовласників, буржуазна – капіталістів тощо. Утім, на нашу 
думку, правова ідеологія є не лише на рівні держави чи суспільного класу. Більшість 
науковців називає правову ідеологію структурним елементом правосвідомості і 
сходиться на такому її розумінні: це сукупність систематизованих, теоретично 
обґрунтованих юридичних концепцій, знань, ідей та оцінок права, отриманих 
внаслідок інтелектуальної діяльності, наукового осмислення, завдяки здобутим 
юридичним знанням [1, с. 41], [11, с. 20], [9, с. 36], [12, с. 22]. Зрозуміло, що правова 
ідеологія притаманна не «кожній» правосвідомості, не є обов’язковим структурним 
елементом правосвідомості і правову ідеологію логічніше розглядати як форму прояву 
чи форму відображення правосвідомості, яка більше властива юристам, науковцям. 
Водночас, повертаючись до розгляду правової ідеології як характерної риси 
правосвідомості держави, зазначимо, що правова ідеологія не завжди знаходить місце і 
в державній правосвідомості. Зокрема, ст. 15 Конституції України встановлює: жодна 
ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Керуючись цим, та чи інша 
правова ідеологія, здавалося б, теж не може визнаватися державою обов’язковою. Але 
Конституція лише гарантує плюралізм ідеологій, а моністична правова ідеологія (та, 
що сформована нормами права України [13]) знаходить відображення у таких 
положеннях Конституції України: Україна є суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава; в Україні визнається і діє принцип верховенства права; 
кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Ці та інші статті Конституції 
формально закріплюють державну (чи так звану моністичну) правову ідеологію. 
Натомість, важко сказати, що фактично Україна реалізує якусь правову ідеологію. 
Хоча, на нашу думку, варто би було насаджувати правові ідеї та концепції, які б 
підвищували законослухняність громадян, рівень правової культури, формували 
позитивне ставлення до державних органів, правосуддя, законів та права в цілому. 
Держава також повинна своїми фактичними юридичними діями формувати 
правосвідомість. Коли закони публічно порушуються самими ж носіями влади, то 
говорити про формування державної правової ідеології, вочевидь, важко, оскільки 
вона не матиме ефекту на фоні сукупності інших факторів, що формують ставлення 
суспільства до держави та права. Тому, мабуть, формування правової ідеології України 
є необхідністю, але воно має здійснюватися сукупно із впровадженням позитивного 
іміджу держави перед населенням, аби подальші дії зі становлення його 
правосвідомості могли мати достатній ефект. 

Поряд із правовою ідеологією як інтелектуальним виявом правосвідомості 
науковці, як відомо, виділяють правову психологію як емоційну форму відображення 
або ж як інший структурний елемент правової свідомості. Зокрема, І. Ю. Фарбер ще у 
радянський період одним із перших розширив поняття суспільної правосвідомості за 
рахунок включення до нього правових почуттів, переконань, звичок, мотивів і вольової 
спрямованості юридично значущих дій. Він визначив правосвідомість як форму 
суспільної свідомості, яка є сукупністю правових поглядів і почуттів, що володіють 
нормативним характером, охоплюють знання правових явищ та їх оцінку з погляду 
справедливості, правових вимог, відображаючи економічні й політичні потреби та 
інтереси суспільного розвитку [10, с. 204]. Правова психологія на основі емоцій, 
переживань людини відображає ставлення до правових явищ і асоціюється з 
побутовою практикою, не пов’язаною з інтелектуальним осмисленням (на основі 
спеціально-юридичних знань), формується на чуттєвому рівні – через настрої, звички, 
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а також почуття, що мають специфічний характер. Серед них наводять почуття 
юридичного права, юридичного обов’язку, законності тощо [14]. 

На нашу думку, якщо керуватися вищенаведеним, можна стверджувати, що 
правова ідеологія та правова психологія можуть розглядатися не лише 
структурними елементами, а й формами прояву, відображенням правосвідомості. 

Загальновідомо, що непрофесійна свідомість є сукупністю правових поглядів і 
відповідних до них психологічних форм, які безпосередньо, на основі повсякденного 
досвіду людей, відображають суспільне буття і правові явища [15, с. 19–22]. У буденній 
правосвідомості виокремлюють: правові почуття (суб’єктивна установка, яка 
формується в індивіда щодо соціальної дійсності); правові навички (вміння індивіда 
виконувати зумовлені правовим спілкуванням зовнішні стереотипні дії, наприклад, 
укладати договори); правові звички (стійка внутрішня потреба індивіда в постійному 
дотриманні правових стандартів поведінки); несистематично отримані правові 
знання, інколи ще й воля як окремий елемент правосвідомості [16, с. 31–36]. 
Професійна правосвідомість – це правосвідомість юристів, науковців, що володіють 
не тільки знаннями про право, але й ідеями справедливості й законності. 

У літературі проводять «паралелі» правової ідеології із професійною 
правосвідомістю, а правової психології – з буденною. Але позиція ототожнення 
правової ідеології з професійною правосвідомістю, а правової психології з 
буденною є певною мірою перебільшенням. Вважаємо, що у кожного носія 
правосвідомості тією чи іншою мірою наявні правова психологія та правова 
ідеологія, але у різному співвідношенні; зокрема, у носія буденної правосвідомості 
(як-от інженера, продавця) переважатиме правова психологія, а у носія професійної 
чи юридично-наукової правосвідомості переважатиме ідеологія, оскільки він 
володіє спеціальними знаннями, особливими ідеями про право. Правова психологія 
та правова ідеологія структурно притаманні кожному носієві правосвідомості, 
змінюється лише їх питома вага в його правосвідомості. 

Вивчаючи індивідуальну та колективну правосвідомість, доходимо висновку, 
що, незалежно від носія, правосвідомість структурно ідентична, проте може 
різнитися за змістовним наповненням її функціональних елементів з огляду на 
певні історичні, етнічні чи інші особливості її носіїв.  

Щодо правової психології та правової ідеології вважаємо, що вони у різному 
співвідношенні властиві кожному суб’єктові правосвідомості, змінюється лише їх, 
так би мовити, питома вага.  
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НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМИ 

В. Косович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті дано визначення недоліку нормативно-правового акта, розглянуто основні 
різновиди недоліків нормативно-правових актів сучасної України. Коротко визначено їхні 
причини й концептуально запропоновано можливі шляхи їх попередження, усунення та 
подолання. Вказано на необхідність використання техніко-технологічного інструментарію 
для боротьби із можливими та наявними недоліками законодавства України. 

Ключові слова: недоліки нормативно-правових актів України; колізії юридичних норм; 
правотворчі помилки; прогалини у нормативно-правових актах; нормотворча техніка. 

Одна із визначальних особливостей правової системи України в останні роки – 
створення великої кількості різноманітних нормативно-правових актів. Кількісні 
досягнення однак не завжди супроводжуються високою якістю нормативно-
правових актів. І це, вочевидь, причина низької оцінки суспільством чинної 
правової бази. Для виправлення даної ситуації необхідно виробити систему 
рекомендацій стосовно вдосконалення нормативно-правових актів України; однак 
розпочати це, видається, є можливим лише після вивчення тих недоліків, які їм 
властиві. Отож, дослідження негативів властивих сучасному українському 
законодавству (у широкому розумінні) є актуальним, має не тільки теоретичне, а й 
практичне значення.  

Прояви та причини неналежної якості нормативно-правових актів, шляхи її 
підвищення завжди були об’єктом уваги вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Ще Гегель у своїй відомій праці «Філософія права» розмірковує над чинниками, 
які сприяють створенню належних завершених кодексів. Серед цих чинників 
особлива увага надається таким, як зрозумілість тексту правового акта та його 
доступність для громадян (йдеться про доведення до загального відома) 
[1, с. 220–222]. Сучасні теоретики вивчають такі проблемні для нинішньої права 
явища, як правові колізії (Д.Д. Лилак, С.П. Погребняк, Ю.А. Тіхоміров,), 
правотворчі помилки (Н.Н. Вопленко, А.Б. Лісюткін, С.В. Полєніна, В.М. Сирих), 
конкуренція правових норм (М.Н. Марченко, Н.І. Матузов), правові дефекти 
(Н.А. Власенко, М.А. Заніна) тощо. В цьому контексті постає потреба комплекс-
ного дослідження усіх недоліків нормативно-правових актів України з метою 
подальшого вироблення рекомендацій для їх суттєвого зменшення і поперед-
ження у ході правотворчої діяльності. 

Для цього видається за необхідне: 
– вибрати поняття, яке найбільш повно і всеохоплююче позначає неналежну 

якість нормативно-правових актів України; 
– дати коротку характеристику складових недосконалості нормативно-

правових актів України у світлі особливостей права сучасної України; 
– вказати причини недоліків, властивих сучасному законодавству України; 
– запропонувати основні напрями боротьби з ними. 
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Розпочнемо із пошуку терміну, який найкраще позначає недосконалість 
нормативно-правових актів. Науковці для цього найчастіше використовують такі 
терміни, як «юридичні колізії», «конкуренція правових норм», «правотворчі 
помилки», «дефекти у праві», «правові деформації», «прогалини у законодавстві». 
З’ясуємо, насамперед, першооснову цих термінів, виходячи із їх чистого 
розуміння; а вже потім у прив’язці до права. У великому тлумачному словнику 
сучасної української мови вказані терміни інтерпретуються наступним чином [2]. 
«Дефект» – вада, недолік, хиба, пошкодження. «Деформація» – зміна форми або 
розміру тіла під впливом прикладених сил чи нагрівання. «Недолік» – недогляд, 
упущення, помилка у якій-небудь роботі, негативна риса, ознака чого-небудь. 
«Помилка» – неправильність, неточність «Прогалина» – проміжок між чим-небудь. 
«Конкуренція» – суперництво у якій-небудь галузі, боротьба за досягнення кращих 
наслідків; змагання. Найдетальніше, багатопланово і у прив’язці до права, 
розглядається термін «колізія»: колізійна норма – норма, яка вказує, право якої 
держави повинне бути застосованим до правовідносин міжнародного характеру; 
колізійне права – сукупність норм, які дозволяють колізії між законами різних 
держав; колізія законів – розходження змісту двох або більше формально діючих 
нормативних актів. 

Виходячи із традиційного розуміння суспільством вказаних термінів, можна 
зауважити, що більшість з них прямо чи опосередковано можуть змістовно 
поєднуватись із правом (як системою загальнообов’язкових правил поведінки, що 
встановлюються державою), зокрема, терміни «дефект», «недолік», «помилка», 
«колізія», «конкуренція». Терміни «деформація» та «прогалини» для обивателя не 
є співвідносними із юридичними нормами. І якщо, про прогалини у праві, як 
підставу використання аналогії права та аналогії закону правознавці ведуть мову, 
починаючи з кінця ХІХ століття [3, с. 326, 327], (і цей термін є визнаним на рівні 
правосвідомості юридичної спільноти [4, с. 179]), то деформація є чисто технічним 
терміном й асоціюється соціумом із природними явищами та процесами. Вести 
мову про правову деформацію [5, с. 12], на нашу думку, недоцільно також у силу 
того, що зміна форми (а саме це є визначальною рисою деформації), у нашому 
випадку форми права – не є вадою об’єктивного юридичного права, а однією із 
його еволюційних властивостей. 

Зіставивши терміни, що вказують на певну «неякісність» нормативно-
правових актів України, можна зауважити їхню сутнісну близькість. Терміни 
дефект, недолік, помилка на перший погляд є майже синонімами. «Дефект» – вада, 
недолік, хиба…, «недолік» – недогляд, помилка, негативна риса …, «помилка» – 
неправильність, неточність (при цьому – неправильний це такий, який не 
відповідає нормам, вимогам, правилам; таким чином, знову ж таки, вадою чи 
результатом недогляду). При цьому їх повністю об’єднує така ознака як 
негативність (стосовно права вона проявляється у невідповідності нормативно-
правових актів вимогам нормотворчої техніки і нездатності останніх здійснювати 
ефективне правове регулювання суспільних відносин). Негативністю (для людини і 
суспільства) характеризуються і терміни «колізія» (у контексті розуміння як 
суперечності між юридичними нормами, а не співвідношення міжнародного та 
національного права) і «прогалини у законодавстві» (як відсутність необхідних 
юридичних засобів впливу), і «правотворчі помилки». С.П. Погребняк висловлює 
думку, що колізія у законодавстві є одним із видів логіко-структурних дефектів 
(деформацій) у праві [6, с. 7]. Дещо відособлено постає у цій когорті термін 
«конкуренція» (суперництво). Виходячи із законів економіки «конкуренція» є 
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певним поштовхом до розвитку економіки; а отож не має негативної значимості 
для соціуму.  

Отож, якщо брати за першооснову таку властивість вказаних понять як 
негативність, то вона відображена саме у терміні «недолік», що дозволяє вважати 
його загальним стосовно інших термінів. 

Можна також констатувати, що одного лише загальнонаукового розуміння 
термінів, здатних позначити недосконалість нормативно-правових актів України, 
для вибору найбільш правильного з них недостатньо. Необхідно розкрити їх 
змістовні (і обов’язково у прив’язці до права) компоненти.  

Рівень правового дослідження та й дискусійності розглядуваних нами термінів 
є різним. Одним із найбільш опрацьованих є термін «правові колізії». Увага 
держави до проблеми колізій у праві України проявляється хоча б у тому, що 
сьогодні пропонується дати їх нормативне визначення та юридично закріпити 
шляхи боротьби з ними. Так, у статті 1 проекту Закону України «Про нормативно-
правові акти України», поданому до Верховної Ради України народним депутатом 
України Ю. Мірошниченком (реєстр. № 7409 від 01.12.2010 р.) зазначено, що 
колізійна норма – норма права, яка визначає порядок врегулювання колізії між 
нормами кількох нормативно-правових актів, якщо вони по-різному за змістом і 
формою регулюють одні й ті самі правовідносини.  

Науковці пропонують декілька підходів до розуміння колізії у праві. 
Н.І. Матузов та А.В. Малько ведуть мову про юридичні колізії, трактуючи їх як 
розходження чи суперечності між окремими нормативно-правовими актами, які 
регулюють одні і ті ж суміжні суспільні відносини, а також суперечності, які 
виникають у процесі правозастосування і здійснення компетентними органами і 
службовими особами своїх повноважень [7, с. 361]. Тобто юридичними колізіями 
можуть вважатися будь-які суперечності – як між нормативно-правовими 
приписами, так і діяльністю пов’язаною із їх реалізацією, застосуванням, 
тлумаченням та іншими видами юридичної діяльності (останні буду проявлятись в 
правозастосувальних, правоінтерпретаційних та інших актах). Визначальними 
серед них, на нашу думку, є колізії між джерелами права. Їх наявність створює 
передумови для наступних колізій. Так, Указ Президента України №503/97 від 
10.06.1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів 
та набрання ними чинності», який не визначив як офіційне джерело опублікування 
законів газету «Голос України», що суперечило нормам чинного на той час 
Регламенту Верховної Ради України, спричинив до багаторічної дискусії та 
протилежної практики визнання й відповідно використання нормативно-правових 
актів опублікованих у газеті «Голос України» вперше.  

С.П. Погребняк оперує терміном колізії у законодавстві. Як різновид 
юридичних колізій, вони виникають за наявності розбіжності або суперечності між 
формально чинними нормами права, які закріплені у законодавстві та регулюють 
одні фактичні відносини [6, с. 7]. Таким чином робиться акцент на колізіях між 
законодавчими нормами.  

Н.А. Власенко акцентує увагу на колізіях саме юридичних норм, стверд-
жуючи, що колізія норм – це відносини між нормами, які проявляються у формі 
відмінностей чи суперечностей при регулюванні одного фактичного відношення 
[8, с. 23]. М.А. Заніна розширюючи цю думку та виходячи із категорії правотворча 
помилка, визначає їх як такі, що суперечить техніко-юридичним правилам 
результати діяльності нормотворців … [9, с. 6]. Позиція М.А. Заніної видається 
підставною у тому плані, що порушення вимог нормопроектувальної техніки є 
власне причиною колізій.  
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Оцінюючи це багатоманіття понять, хочеться приєднатись до думки 
Н.М. Марченка про те, що юридична колізія, будучи складним і багатогранним 
явищем виступає в самих різноманітних формах і проявах. А, саме – у вигляді 
колізії правових норм, нормативно-правових актів, юридичних доктрин, правових 
інститутів … і таке інше [10, с. 153].  

Попри багатоманітність різним колізіям властиві спільні ознаки. До специ-
фічних ознак юридичних колізій відносять: законність процедури їх розгляду; 
використання і оцінка доказів; наявність органу уповноваженого вирішувати 
колізії; визнання обов’язкової сили рішення по спору; компенсація шкоди і 
відновлення попереднього юридичного стану [11, с. 35–48]. Більш конкретними, 
видаються, ознаки колізій у законодавстві запропоновані С.П. Погребняком 
[6, с. 7]. 

Науковий інтерес до колізій зумовлений не стільки цікавістю до них як 
правових явищ, скільки бажанням відшукати універсальні засоби боротьби з ними. 
І коли йде мова про ефективне правове регулювання, до чого прагне кожна 
держава, то необхідно розпочинати із усунення колізій, що містяться у джерелах 
права. А оскільки в України основним джерелом права є нормативно-правовий акт, 
то особливу увагу треба приділяти саме особливостям колізій в нормативно-
правових актах. При цьому знову ж таки треба робити акцент на колізіях між 
юридичними нормами, що містяться в нормативно-правових актах, а не самих 
нормативно-правових актах. Адже знайти на практиці нормативно-правові акти, 
які б повністю суперечили один другому складно; колізії виникають лише між 
окремими нормами нормативно-правових актів. Також необхідно дати ще одне 
уточнення. Як зазначає С.С. Алексєєв юридичні норми діляться на норми приписи 
та логічні норми [12, с. 293–297]. У статтях нормативно-правових актів містяться в 
основному норми приписи. Тому більш правильно вести мову про колізію між 
нормативно-правовими приписами нормативно-правових актів (у подальшому у 
тексті статті ми не будемо виокремлювати саме такий підхід, а будемо вести мову 
про колізії відповідно до звичних і використовуваних науковцями термінів), а вже 
пізніше про всі інші види колізій.  

У багатоманітті класифікацій колізій юридичних норм звертає на себе увагу 
поділ колізій залежно від характеру, рівня розвитку і форми прояву колізійних 
суперечностей на два види – юридичну конкуренцію і юридичний конфлікт. При 
цьому конкуренція виступає у вигляді розбіжностей та відмінностей, а конфлікт – 
крайньою формою суперечностей [13, с. 327]. Норми конкурують, якщо вони за 
своїм буквальним змістом регулюють ту саму ситуацію і можливі різні варіанти 
вирішення питання [14, с. 58]. Водночас, у літературі є інша позиція, відповідно до 
якої, колізія норм права і конкуренція норм права – відмінні і самостійні явища. 
Колізія є дефектом у роботі законодавця, а конкуренція необхідним способом 
зв’язку правових норм (наприклад, співвідношення основних і кваліфікуючих 
складів злочинів в кримінальному кодексі) [9 с. 3]. Ознайомившись із 
пропонованими науковцями видами та формами прояву конкуренції [14, с. 320–
336], можна зробити висновок, що наявність у конкуруючих нормах елементів 
неузгодженості щодо впливу на одинакові суспільні відносини, створює 
передумови для правозастосувальних помилок; а це також, на нашу думку, один із 
недоліків нормативно-правової бази.  

Звертає на себе увагу і така, інколи зауважувана правниками, колізія, як колізія 
між буквою закону та духом закону. Наприклад, стаття 8 Конституції України 
закріплює, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права – 
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«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». 
Водночас доктринальне розуміння верховенства права дещо інше – це пріоритет 
природного права, в основі якого лежить комплекс невід’ємних прав та свобод 
людини, над юридичними регуляторами. Реалізація даного принципу має 
здійснюватись через створення правових законів. Чи можна вважати даний 
випадок колізією в цілому, чи перед нами приклад невідповідності змісту 
нормативно-правового припису його розумінню на рівні науки й практики? 
Видається, перед нами факт недотримання належним чином такої вимога 
нормотворчої техніки, як відповідність юридичної норми аксіологічним 
орієнтаціям суспільства. Так чи інакше, але такі неузгодженості не мають 
допускатися правотворчими суб’єктами. Якщо дану колізію можна попередити 
шляхом належного використання нормопроектувальної техніки, усунути через 
внесення змін до нормативно-правового припису чи шляхом його офіційного 
тлумачення, то подолати у процесі застосування напрочуд складно (оскільки 
розуміння верховенства права правниками є різним і змінюється із плином часу).  

Про прогалини у праві можна вести мову переважно у переносному значенні 
як про один із недоліків права, відсутність у ньому того, що повинно бути 
необхідним його компонентом [13, с. 734]. Прогалини у нормативно-правових 
актах – це відсутність необхідних для правового регулювання суспільних відносин 
нормативно-правових приписів законів чи підзаконних нормативно-правових актів. 
Прогалини у праві необхідно відмежовувати від інших схожих правових явищ: 
незрозумілостей, що є у правових нормах; кваліфікованого мовчанням законо-
давця; випадків, коли законодавець віддає вирішення питання на розгляд 
правозастосовувача; помилок у праві; суперечностей у праві [13, с. 735–736].  

Існуючі у праві прогалини пропонується розмежувати на дві групи: прогалини 
формулювання (відсутність повної регламентації поведінки у тій чи іншій ситуації) 
та оціночні прогалини (виникають тоді, коли норма права має надто вузьке, або 
надто широке формулювання, що спричиняє несправедливість при її застосуванні) 
[14, с. 95–96].  

Законодавець визначення прогалин у праві прямо не дає, хоча веде мову про їх 
подолання (див. статтю 8 Цивільного кодексу України та статтю 10 Сімейного 
кодексу України). Видається, таке визначення було б не зайвим хоча б у контексті 
виявлення підстав для застосування аналогії закону та аналогії права. Уточнення 
потребує, на наш погляд, і сам термін «аналогія права», оскільки існують різні 
розуміння самого права, різні форми його зовнішнього прояву тощо. Виходячи із 
домінуючої ролі у системі джерел права України нормативно-правового акта, 
доцільно вести мову про прогалини у нормативно-правових актах України. 

У сучасній літературі все частіше звертають увагу на правотворчі помилки. 
Існуючі визначення поняття правотворча помилка певною мірою різняться між 
собою. Правотворча помилка – це таке відхилення від юридичної техніки, логіки і 
граматики, яке понижує якість правового акта, викликає труднощі в тлумаченні 
його змісту, перешкоджає його реалізації на практиці [15, с. 84]. Правотворча 
помилка – це неадекватний (такий, що відстає або випереджає) економічним, 
політичним, психологічним, організаційним завданням, логіко-гносеологічним 
закономірностям правосвідомості результат офіційного оприлюднення юридичної 
норми, інституту права, який через добросовісну помилку чи вині протиправні дії 
порушує загальні принципи чи конкретні правила правотворчості, зумовлює чи 
може зумовити негативні соціальні та юридичні наслідки, і виступає підставою для 
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усунення допущених помилок й відшкодування нанесеної шкоди [16, с. 11]. Як 
бачимо друге визначення значно ширше. У ньому крім розуміння правотворчої 
помилки закладено причини виникнення та певні її види, наслідки помилки та 
спосіб її компенсації. 

Науковці виділяють низку властивих правотворчим помилкам ознак: 
неумисність помилки, за вчинені помилки суб’єкти не несуть юридичної 
відповідальності, правотворчі помилки завжди викликають негативний результат, 
суб’єктом вчинення помилки може бути лише спеціально уповноважений суб’єкт, 
правотворча помилка має бути офіційно визнана [17, с. 6]. 

Розрізняють різні види правотворчих помилок, наприклад, залежно від якості 
закону виділяють соціальні, політичні та юридичні помилки. А.Б. Лісюткін пропонує 
правотворчі помилки залежно від стадій законодавчої діяльності поділити на – 
помилки у результаті реалізації права на законодавчу ініціативу; допущені у ході 
обговорення законопроекту; такі, що мають місце під час прийняття законопроекту; 
виявлені під час опублікування і вступу у дію прийнятого законопроекту [18, с. 188–
189]. Помилки можуть бути мовними, логічними і гносеологічними [15, с. 85].  
Є.О. Чинарян зазначає, що правознавці виділяють три типи помилок: юридичні 
(помилки у проектуванні механізму правового регулювання, прогалини, надлишкову 
нормативність, колізії між окремими законами …), логічні (логічні суперечності, 
порушення співрозмірності визначення понять, тавтологію, визначення невідомого 
через невідоме), граматичні (недотримання лексичних, орфографічних і синтаксичних 
правил) [19, с. 23].  

Існуючі класифікації потребують певного уточнення, оскільки не розмежо-
вують природу (першопричини) і форми прояву правотворчих помилок. Видається, 
що усі помилки необхідно розмежовувати на:  

– помилки допущені у процесі прийняття нормативно-правового акта – 
помилки в нормотворчій технології; 

– помилки у самих нормативно-правових актах як результат частково 
порушення правил нормотворчої технології та основна форма прояву недо-
тримання вимог й неналежного використання засобів нормотворчої техніки.  

Оскільки основним джерелом правового регулювання в Україні є нормативно-
правовий акт і суб’єкти реалізації та застосування нормативно-правових приписів 
більшою мірою «стикаються» саме з ним, більшу увагу доцільно приділяти 
техніко-нормотворчим помилкам. Останні, на наш погляд, варто розмежовувати за 
змістом (сутністю, вихідних засадах, що лежать в їх основі) та формою 
зовнішнього прояву (закріплення, фіксації, оформлення); оскільки тільки такий 
підхід дозволить обрати максимально ефективний напрям та засоби їх подолання. 
Наприклад, чимало критичних зауважень лунає на протязі тривалого часу стосовно 
податкового законодавства України, як такого, що зумовлює існування тіньової 
економіки. Постає питання: що необхідно зробити – чи змінити розміри окремих 
податків (внести корективи до окремих юридичних норм), тобто вдосконалити 
формальні параметри законодавства, чи запровадити нові принципи податкової 
системи в Україні (провести перш за все змістовні зміни)? 

До змістовних (сутнісних) віднести помилки спричинені недотриманням 
загальних вимог та правил творення змісту нормативно-правового акта (пов’язані 
із неналежним використання правових дефініцій, правових конструкцій, правових 
презумпцій тощо). До формальних – помилки у використанні засобів й правил 
творення форми нормативно-правового акта (термінологічні, структурні, 
реквізитні). 
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Найбільша увага приділяється науковцями і практиками в Україні 
законодавчим помилкам. Так, І.Й. Снігур вказує на такі типові помилки при 
розробці законопроектів, як: спроби у проектах охопити різнорідні суспільні 
відносини (за умов домінування у системі права та законодавства України 
галузевого принципу); недотримання правил структурування проекту; підміна 
юридичних понять; використання одних і тих самих положень у кількох проектах у 
дещо різних формулюваннях [20, с. 150–155]. Фахівці констатують також наявність 
у законодавчих актах фактів порушення мовних правил, логічних правил, правил 
викладу юридичних норм у статтях нормативно-правових актів, відсутність чіткого 
визначення предмету закону, невідповідність назви структурної одиниці 
законодавчого акта її змісту, некоректне формулювання положень, дублювання 
законодавчого матеріалу тощо [21, с. 13–20].  

Не можна залишити без уваги ще одне дискусійне, важливе у метрологічному 
плані положення. Як зазначалось, деякі науковці вважають, що поняттям 
правотворчі помилки охоплюються усі інші недоліки нормативно-правових актів, 
зокрема, колізії та прогалини. З такою позицією, на нашу думку, погодитись не 
можна. І ось чому. Щодо конкуренції – якщо приєднуватись до позиції, що 
конкуренція – різновид колізії, то чи можна вважати правотворчою помилкою 
характерну для кримінального права конкуренцію кримінально-правових норм. 
Стосовно прогалин не можна, видається, вважати помилкою відставання 
юридичної норми від розвитку суспільних відносин, наприклад, виникнення нових 
видів суспільно-небезпечних діянь, що не охоплені кримінальним законом. 

Звертається увага на такий недолік нормативно-правових актів, як дублювання 
наявних у них нормативно-правових приписів. Дублювання – співпадіння обсягів 
та змісту норм і виникаюча на цій основі тотожність правового регулювання. Веде 
до надлишкової нормативності, порушує правила лаконічності при викладенні 
норм [22, с. 261–262]. Дублювання може мати місце у самій юридичній нормі, у 
нормативно-правових приписах одного чи різних нормативно-правових актів.  

Коло вказаних недоліків доцільно розширити і іншими, властивими 
юридичним нормам конкретно й нормативно-правовим актам загалом, зокрема: 
декларативність та фіктивність правових норм, невідповідність інтересам сус-
пільства, неекономічність тощо. 

Недоліки є результатом порушення вимог правотворчої техніки і правотворчої 
технології, що мають свою об’ємну структуру. Будь-яке з цих порушень може бути 
«резонанснішим» ніж юридична колізія, прогалина чи помилка.  

Наприклад, чималу увагу необхідно звернути на питанні правильності 
використання у текстах статей нормативно-правових актів формально 
невизначених та частково формально визначених понять (ми ще їх називаємо 
напівоціночними [23, с. 25–31]); останні сьогодні практично не є об’єктом 
вивчення науковців, хоча варто було б це робити, виходячи із того, що їх 
відповідне розуміння може мати ту чи іншу значимість для ефективності правового 
регулювання суспільних відносин. Це підтверджується інформацією про те, що 
відповідно до повідомлення прес-служби Конституційного Суду України, 
29 листопада 2011 р. до Конституційного Суду надійшло подання Пенсійного 
фонду щодо офіційного тлумачення положень: статті 1 «Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава», частин першої, третьої 
статті 95 «Бюджетна система України будується на засадах справедливого і 
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і тери-
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торіальними громадами» Конституції України у контексті положень статті 3 
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», частини третьої статті 22 
«Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 
вичерпними», частини першої статті 17 «Захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 
найважливішими функціями держави, справою всього українського народу», 
статей 46 «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом», 48 «Кожен має право на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 
житло» Конституції; частини другої статті 96 «Державний бюджет України 
затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 
31 грудня, а за особливих обставин – на інший період», пунктів 2, 3, 6 статті 116 
«Кабінет міністрів України» Конституції; частини другої статті 95 «Бюджетна 
система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу 
суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами», частини 
другої статті 124 щодо системи правосуддя, частини першої статті 129 «Судді при 
здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону» Конституції 
України.  

Попри різноманітність недоліків найчастіше і науковці, і практики ведуть мову 
про правові колізії, прогалини та помилки.  

У чому ж причина їх наявності у сучасному «високорозвинутому» праві. Щодо 
кожного із недоліків є свої причини, які водночас мають багато спільного.  

Колізії юридичних норм спричинені об’єктивними та суб’єктивними 
чинниками. Об’єктивні виступають як явища властивості будь-якої правової 
системи. Суб’єктивними є такі як недоліки законодавчої техніки, відсутність чіткої 
правової політики, недоліки у систематизації законодавства, недотримання правил 
внесення змін в чинні нормативно-правові акти тощо [13, с. 325; 22, с. 254–262]. 

М.А. Заніна виділяє також такі причин колізій норм права як: недостатнє 
врахування при конструюванні норм права соціальних і юридичних закономірностей; 
дефекти зумовлені структурою системи права і законодавства, їх функціонуванням 
[9, с. 121], невизначеність правових норм, недоліки в систематизації законодавства, 
недотримання правил внесення поправок у нормативно-правові акти, матеріальна та 
фінансова незабезпеченість реалізації нормативно-правових актів, нераціональне 
розташування правових норм в інститутах та галузях права [22, с. 254–259]. 

Прогалини у законодавстві зумовлюються: неналежним дотримання суб’єк-
тами правотворчості принципів правотворчої діяльності; неналежним дотримання 
суб’єктами правотворчості правил законодавчої техніки; невисокою правовою 
культурою суб’єктів правотворчості [24, с. 12].  

Т.В. Кашаніна вважає, що усі правотворчі помилки так чи інакше пов’язані із 
порушенням правил та прийомів законодавчої техніки: правил формування змісту 
закону (концептуальні помилки, прогалини у законі тощо); правил щодо структури 
закону; логічних правил; мовних правил; формальних правил; процедурних правил 
[25, с. 151].  

Правотворчим помилкам сприяє також низка суб’єктивних і об’єктивних 
чинників, властивих праву нашої перехідної держави. До об’єктивних можна 
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віднести радикальне оновлення законодавства України у короткі терміни, 
необхідність поєднання існуючих правових традицій та правової свідомості із 
принципами європейського та загалом і міжнародного права, складність 
правотворчого процесу, проведення правової реформи на тлі економічної і 
політичної нестабільності тощо. 

Суб’єктивними причинами виступають такі, як: юридична некваліфікованість 
законодавців, домінування корпоративних інтересів над загальнодержавними, 
помилки в оцінці суспільних відносин, потребуючих правового регулювання і в 
засобах такого регулювання і таке інше. 

Українські науковці розмірковуючи над причинами недоліків у законодавстві, 
вказують на – формування національного законодавства як загалом хаотичне, 
безсистемне накопичення законодавчих актів …; низку недоліків в організації 
законодавчого процесу: відсутність єдиної правової і, зокрема, законодавчої 
політики в Україні, перспективних програм розвитку законодавства та планів 
законодавчої діяльності; нераціональне регулювання та реалізація інституту 
законодавчої ініціативи; низький рівень регламентної дисципліни в законодавчому 
процесі; фактична відсутність аналітичної роботи парламенту; відсутність 
координуючого та методологічного впливу на стратегію законодавчої діяльності 
[21, с. 11–13]. Усі наведені причини недоліків, як бачимо, пов’язані із неналежним 
використанням нормотворчого техніко-технологічного інструментарію. 

Вивчаючи недоліки, властиві юридичному права, насамперед нормативно-
правовим актам, науковці особливу увагу приділяють пошуку способів їх 
запобігання, усунення та подолання.  

Насамперед хотілося б дати відповідь на логічне питання – чи можна 
створити ідеальний нормативно-правовий акт, позбавлений будь яких-
недоліків? Відповідь на дане питання дав ще Гегель у своїй праці «Філософія 
права», зауваживши, що висувати до кодексу вимогу, щоб він був абсолютно 
закінченим і не допускав подальших визначень …означає не розуміти природи 
таких кінцевих предметів, як приватне право, в якому, так би мовити, 
досконалість є постійне наближення, а також не розуміти відмінності між 
загальним розумом і загальною свідомістю… [1, с. 221–222]. «Об’єктивна 
необхідність» недоліків ніяк не означає, що з ними не треба боротися. Суб’єкти 
причетні до процесу формування нормативно-правової бази повинні докладати 
максимальних зусиль для недопущення, усунення, подолання нормативних 
колізій, прогалин, помилок і таке інше. 

С.П. Погребняк вказує на необхідності запровадження комплексу заходів, що 
сприяють попередженню всіх видів колізій, зокрема: формування єдиного 
концептуального праворозуміння на засадах визнання принципу верховенства 
права і базованих на ньому принципів верховенства Конституції і закону; 
подолання правового нігілізму; посилення ролі науки у законодавчому процесі; 
суворе дотримання правил законодавчої техніки; інформатизація законодавчого 
процесу [6, с. 12].  

У літературі пропонуються низка заходів, які запобігатимуть появі прогалин у 
праві, розпочинаючи із зміни існуючої практики законотворчості на стадії 
підготовки проекту закону і завершуючи належним автоматичним обліком чинних 
нормативно-правових актів [24, с. 13]. 

Запобігання правотворчим помилкам забезпечується шляхом створення 
якісних нормативно-правових актів. Цьому сприяють: належний фаховий рівень 
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підготовки розробників проектів нормативно-правових актів; дотримання вимог 
нормопроектувальної техніки при розробці проектів нормативно-правових 
актів, проведення правової експертизи розроблених законопроектів тощо. 

Особливих зусиль потребує викорінення доктринальних помилок, в основі 
яких лежать помилкові концепції законопроектів. Такі помилки можуть викликати 
неправильне визначення предмета, коло адресатів, цілей правового регулювання 
тощо [17, с. 10]. Тобто йдеться про змістовні (зовні непомітні), а не формальні 
помилки. Тут, можуть спрацьовувати не тільки юридичні, а і політичні, економічні 
та інші соціальні чинники. Запобігати таким помилкам та їх усувати можна тільки 
при належній правотворчій діяльності. 

Сьогодні напрацьовано три основні шляхи усунення колізій, прогалин, 
помилок у нормативно-правових актах: творення нових нормативно-правових актів 
чи внесення змін до чинних (через правотворчу діяльність); проведення 
кодифікації; тлумачення неякісних нормативно-правових приписів.  

Правотворчі помилки ще також усуваються шляхом визнання помилкових 
норм неконституційними.  

Детальний аналіз засобів і способів попередження та усунення недоліків у 
нормативно-правових актах України буде проводитись у рамках окремого 
дослідження.  

Якщо попередження та усунення недоліків – процес, що може тривати певний 
час, то їх подолання має здійснюватись негайно у процесі правозастосувальної 
діяльності. Вироблення системи правил щодо порядку подолання недоліків 
нормативно-правових актів України безпосередньо їх не вдосконалить, однак 
сприятиме належному застосуванню цих актів навіть при наявних недоліках 
(своєрідне опосередковане вдосконалення). Тому на проблемах подолання 
недоліків треба зупинитися детальніше. 

Можливі варіанти подолання колізій між нормативно-правовими приписами, що 
містяться в одному чи різних нормативно-правових актах пропонуються у статтях 69, 
70, 71 згаданого проекту Закону України «Про нормативно-правові акти». Намагання 
правотворчих суб’єктів законодавчо визначити правила застосування колізійних норм 
заслуговує лише схвалення. Розгляне декілька прикладів вирішення законодавчих 
колізій. Так, в Україні на протязі 2011 р. триває процес підбору кандидатів на посади 
суддів відповідно до новоприйнятого Закону України від 7 липня 2010р. №2453-УІ 
«Про судоустрій та статус суддів». Один із етапів такого підбору – призначення на 
посаду судді, регулюється сьогодні двома нормативно-правовими актами – Законом 
України від 15.01.1998 р. №22/98-ВР «Про Вищу раду юстиції» та Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів». Результати аналізу статей даних нормативно-
правових актів, які визначають порядок призначення на посаду судді вперше, зокрема, 
перелік документів, що мають подаватися до Вищої ради юстиції, вказують на 
наявність у них низки колізій.  

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» Вища рада 
юстиції за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вносить 
подання Президенту України про призначення громадянина України на посаду 
судді вперше. До подання Вищої ради юстиції додаються: 1) рекомендація 
кваліфікаційної комісії; 2) особовий листок з обліку кадрів та автобіографія 
кандидата на посаду судді; 3) копії дипломів про освіту, науковий ступінь чи 
вчене звання; 4) примірник реферату з питань правознавства, підготовлений 
кандидатом на посаду судді; 5) рецензія на реферат; 6) довідка органу державної 



В. Косович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56  18 

податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (подат-
кову декларацію) за останній рік кандидата на посаду судді.  

Натомість пункт 11 частини 1 статті 66 та частина 5 статті 71 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» встановлюють, що Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України надсилає до Вищої ради юстиції лише рекомендації про 
призначення кандидатів суддями (без будь якої вказівки про інші документи). Крім 
того, перелік документів вказаний у статті 29 Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» частково суперечить переліку документів, які подаються кандидатом для 
участі у доборі на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
відповідно до статті 67 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: 
1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді; 2) копію 
паспорта громадянина України; 3) анкету кандидата на посаду судді, що містить 
інформацію про нього; 4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене 
звання; 5) виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права; 6) висновок 
медичної установи про стан здоров’я кандидата; 7) письмову згоду на збирання, 
зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його 
готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної 
перевірки. Дана стаття також передбачає, що вимагати від кандидата надання 
інших документів забороняється). 

У результаті виникають два різновиди колізії між нормативно-правовими 
приписами, що містяться у нормативно-правових актах однакової юридичної сили: 
часова – нормативно-правові акти прийняті із розривом у часі, колізія між нормами 
загального та спеціального нормативно-правових актів. 

Скільки часу необхідно для законодавчого корегування колізійних норм 
нинішнім парламентом, чи вирішення шляхом інтерпретації Конституційним 
Судом України – складно сказати. Вихід із ситуації полягає у подоланні 
суперечностей відповідно до сформованих теоретиками права правил, що набули 
сьогодні аксіоматичного характеру і знайшли своє відображення у статті 71 
проекту Закону України «Про нормативно-правові акти»: у разі виникнення колізії 
між положеннями різних нормативно-правових актів, які мають однакову 
юридичну силу, застосовуються положення нормативно-правового акта, що набрав 
чинності пізніше, або спеціального нормативно-правового акта.  

Таким чином, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» був 
прийнятий пізніше ніж Закон України «Про Вищу раду юстиції», то норми Закону 
України «Про Вищу раду юстиції», які регулюють порядку формування корпусу 
суддів України, у зв’язку з наявністю норм, що регулюють такий порядок у Законі 
України «Про судоустрій і статус суддів», мають вважатися нечинними. Це має 
стосуватися і переліку документів, які надсилаються Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України до Вищої ради юстиції. Стаття 29 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» може застосовуватись лише у тій частині, що не суперечить 
вказаним вище статтям Закону України «Про судоустрій і статус суддів».  

Розглядаючи даний приклад, можна помітити ще один момент, який потребує 
аналізу. Зокрема, у статтю 29 Закону України «Про вищу раду юстиції» 02.12.2010 р. 
(тобто після прийняття Закону України «Про судоустрій та статус суддів» !!!) 
внесено зміни – частина друга доповнена пунктом 6. А це означає, що він (якщо 
брати до уваги часову ієрархію), як прийнятий пізніше, має перевагу перед статтею 
67 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», і до переліку документів, які 
подаються кандидатом для участі у доборі на посаду судді до Вищої 
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кваліфікаційної комісії має входити також і довідка органу державної податкової 
служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 
декларацію) за останній рік кандидата. За такої умови виникає «конкуренція» 
часового принципу із принципом верховенства спеціальних норм над загальними. 
Перед нами своєрідна війна норм та правил. Належно розв’язати даний казус 
можливо лише через нормотворчу чи правоінтерпретаційну діяльність. Подолати 
його, на нашу думку, можливо наступним чином. Оскільки Закон України «Про 
судоустрій та статус суддів» прийнятий пізніше і містить спеціальні норми щодо 
підбору та призначення суддів, то норми Закону України «Про вищу раду юстиції» 
можуть діяти у цій частині лише за умови відповідності Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів» незалежно від внесених змін. 

Досліджуючи питання подолання колізій між нормативно-правовими 
приписами, необхідно визначитись – як бути із конкуренцією юридичних норм, чи 
треба докладати зусиль до її попередження, усунення та подолання. Якщо 
виходити з позиції, що конкуренція один із видів колізії, то напевно так. 
Підтримуючи позицію, що конкуренція специфічна форма зв’язку між 
юридичними нормами – ні. Попри це, як уже зазначалось, якщо наявність 
конкуруючих норм створює загрозу неналежному їх застосуванню (наприклад 
конкуруючі склади злочинів можуть спричинити неналежну кваліфікацію), то 
необхідно нормативно (аналогічно до колізії) закріпити методи її вирішення 
(подолання). Чому? Навіть при максимальних зусиллях суб’єкти правотворення 
уникнути конкуренції (оскільки вона об’єктивно зумовлена на думку частини 
науковців) ніколи повністю не зможуть. Тут можна згадати ситуацію із 
прогалинами у законодавстві, «багатовікова боротьба» з якими завершилась 
нормативним закріпленням шляхів їх подолання (див., наприклад ст. 8 Цивільного 
кодексу України та ст. 10 Сімейного кодексу України). 

Питання нормативного визначення конкуруючих норм (частіше кажуть 
конкуруючих законів) та способів їх узгодження в теорії права практично не 
піднімається. Тому окреслимо найбільш типові прояви конкуренції і вже відносно 
них спробуємо запропонувати деякі правила їх вирішення.  

М.Н. Марченко виділяє декілька форм конкуренції та шляхів їх вирішення [10, 
с. 160–167]. Конкуренція кодифікованого та некодифікованого законів є 
результатом неналежної систематизації чи упущенням законодавця, або не обхід-
ності певного дублювання. Наприклад, окремі питання пов’язані із реалізацією 
працівниками своїх прав на відпустки регулюються нормами глави 5 Кодексу 
законів про працю України та водночас Законом України від 15.11.1996 р. 
№ 504/96-ВР «Про відпустки». У таких випадках пріоритет має надаватися 
кодифікованим акта.  

Конкуренція загального та спеціального законів. Знову ж таки виникає у 
випадку, коли законодавець конкретизує у спеціальних нормах загальні положення. 
При цьому перевага має бути за нормами спеціального нормативно-правового акта. 
Однак, зразу ж необхідно зробити уточнення у контексті вище наведеного прикладу, 
оскільки Кодекс законів про працю можна вважати загальним, а Закон України «Про 
відпустки» спеціальним нормативно-правовим актом. Дана форма конкуренції 
стосується лише нормативно-правових актів одного рівня (конкуренція між нормами 
кодексів, конкуренція між нормами законів тощо) та нормативно-правових приписів, 
що містяться в єдиному нормативно-правовому акті. Інакше буде спрацьовувати 
перше правило або правило переваги акта, що має вищу юридичну силу. Прикладом 
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такого виду конкуренції можуть бути норми Цивільного та Господарського кодексів 
України, що регулюють однорідні суспільні відносини. Питання чи співвідносяться 
ЦК України та ГК України як загальний та спеціальний закони і відповідно норми 
якого кодексу підлягають переважному застосуванню стало ключовим у 
Інформаційному листі Вищого Господарського суду України  07.04.08 № 01-8/211 
«Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського 
кодексів України». 

Для успішного вирішення такого виду конкуренції важливим є чітке 
визначення спеціальних та загальних норм. Інакше можне виникнути дискусія з 
приводу того чи є нормативно-правові приписи Закону України «Про політичні 
партії» спеціальними до нормативно-правових приписів Закону України «Про 
об’єднання громадян».  

Конкуренція раніше і пізніше виданого нормативно-правових актів за умови, що 
немає двох вище наведених видів конкуренції. Така конкуренція спостерігалась у 
податковому законодавстві України до прийняття Податкового кодексу. При такій 
конкуренції мають використовуватися норми правового акта, що виданий пізніше. 

Дещо специфічно розглядають конкуренцію юридичних норм та способи її 
узгодження (а вони властиві і нормативно-правовим приписам, що містяться у 
різних нормативно-правових актах України) зарубіжні науковці [14 с. 59–66]. 
Конкуренцією є ситуація при якій кілька правових норм можуть застосовуватись 
до одного і того ж правового відношення. Вирішуватись вона може по-різному. 
Шляхом застосування двох норм, якщо вони мають різні, але не суперечливі за 
напрямом правового впливу юридичні наслідки. Наприклад, за вчинення злочину 
суддя притягується до кримінальної відповідальності відповідно до норм 
Кримінального кодексу України та підлягає звільненню з посади судді відповідно 
до статті 106 Закону України «Про судоустрій та статус суддів». 

У тих випадках, коли конкуренція полягає у перетині юридичних складів, 
верховенство має бути за нормами, що мають більшу регулятивну значимість, 
«вище право ламає нижче право» [14 с. 63]. Для прикладу наводяться ст. 229 і 
ст. 678 ЦК України.  

Наведені способу узгодження [26] конкуруючих норм, видається, мають також 
бути закріплені в проекті Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Загальновідомо, що основними засобами подолання прогалин у нормативно-
правових актах є аналогія права і аналогія закону. Їх використання у різних 
правових системах та різних державах має свої особливості. Так, наприклад, 
Федеральний конституційний суд Німеччини виходить із тези, що суддя повинен 
дотримуватись не лише закону, а й права загалом. Судді можуть добудовувати 
закони не лише шляхом тлумачення, а й заповнюючи прогалини у законі та 
обмежуючи юридичний склад норми [14, с. 99]. Наукою на сьогодні вироблено 
цілу систему правил застосування аналогії на практиці. 

А чи можна подолати правотворчі помилки у тих випадках, коли необхідно 
реалізовувати чи застосовувати юридичну норму, не чекаючи усунення помилкових 
нормативно-правових приписів. Можна (хоча це і дискутується) шляхом тлумачення 
юридичних норм та узагальнення практики вищими судами України. 

Проведений аналіз негативних чинників сучасного права вказує, що найбільш 
повно та загально відображає існуючі негативи термін «недоліки», оскільки за 
своїм змістом охоплює усі інші – колізії, помилки, дефекти, прогалини, 
дублювання і таке інше, що є результатом порушення системи вимог, що 
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ставляться до нормативно-правових актів. Наприклад, який інший термін може 
більш вдало позначити таку негативну рису сучасного законодавства України як 
нестабільність (згадаймо різні Закони України «Про вибори народних депутатів 
України»). Недоліки нормативно-правових актів України – це внутрішні і зовнішні 
форми прояву недотримання вимог, неналежного використання засобів та 
невиконання правил нормотворчої техніки та технології, що знижують якість 
нормативно-правового акта.  

Коли йдеться про причини недоліків, то, видається, варто погодитись із 
думкою російського науковця В.Н. Карташова, що недооцінка можливостей, а 
частіше всього незнання теоретичних основ правотворчої практики, техніки, 
тактики, стратегії і технології «творцями» права приводить до прийняття 
неякісних, неефективних, помилкових і таке інше нормативно-правових актів, 
виникнення прогалин, суперечностей колізій і інших недоліків у законодавстві 
[27, с. 358].  

Серед найважливіших чинників запобігання недолікам – створення досконалої 
нормативно-правової бази, що відповідає наявним сьогодні техніко-технологічним 
вимогам; прийняття спеціальних нормативно-правових актів, здатних у повному 
обсязі регулювати правотворчу процедуру в Україні; проведення комплексу 
організаційних заходів покликаних забезпечити у нашій країні професійну 
правотворчість.  

Усунути недоліки на сьогодні є можливим шляхом: прийняття нових та 
внесення змін до чинних нормативно-правових актів; кодифікації чинного 
законодавства; офіційного тлумачення юридичних норм. Вказані способи 
вдосконалення нормативно-правової бази мають поєднуватись із відповідними 
елементами юридичної техніки. 

Щодо подолання недоліків у процесі правореалізації чи правозастосування, то 
тут є свої напрацьовані правила до кожної із форм недоліків. Аналогічно до того, 
як нормативно визначено порядок подолання прогалин у праві мають бути 
закріплені правила подолання колізій між нормативно-правовими приписами і 
правотворчих помилок, й недоліків загалом. 
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В статье дано определение недостатка нормативно-правового акта, рассмотрены 
основные недостатки нормативно-правовых актов современной Украины. Кратко 
определены их причины и концептуально предложены возможные пути их предупрежде-
ния, восполнения и преодоления. Указано на необходимости использования технико-
технологического инструментария для борьбы с возможными и существующими 
недостатками законодательства Украины.  
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proposed. The author makes an emphasis on the necessity of using technical-technological tools 
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У статті дається характеристика нормативно-правового інституту, виявляються його 
основні ознаки та структура, здійснюється класифікація.  

Ключові слова: нормативно-правовий інститут, інститут законодавства. 

Процеси глобалізації та інтеграції у значній мірі впливають на правовий 
розвиток людства, суттєво змінюючи природу будь-яких правових явищ, і зокрема 
механізму правової регламентації суспільних відносин. Особливе місце у такому 
механізмі на сучасному етапі займає система джерел права,і зокрема система 
законодавства. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі питання формування та функціонування 
інститутів законодавства, а також системи законодавства, не обділені увагою, зокрема 
ті чи інші їх аспекти висвітлюються у працях: С.С. Алексєєва, В.М. Баранова, 
С.В. Бобровник, Д.А. Керімова, О.А. Киримової, М.М. Марченка, О.В. Міцкевича, 
А.С. Піголкіна, С.В. Полєніної, П.М. Рабіновича, Г.Г. Шмельової, О.І. Ющика, 
Ю.О. Тихомирова та ін. 

Так, одні автори трактують систему законодавства як систему чинних, 
взаємодіючих нормативно-правових актів…, форму існування права, спосіб 
надання юридичного значення нормам права, засіб їх організації та поєднання у 
конкретні статті, нормативні приписи, нормативно-правові акти, інститути та 
галузі законодавства [1, с. 262]. Подібну позицію висловлює О.В. Анциферова, яка 
під системою законодавства розуміє сукупність джерел права…, зовнішню форму 
виразу системи права [2, с. 6]. Так само і А.І. Бобильов стверджує, що система 
законодавства – це сукупність джерел права, які являють собою форму виразу 
правових норм, зовнішню видиму форму системи права [3, с. 23–24]. 

Разом з тим, у юридичній літературі спостерігається розширене розуміння 
системи законодавства. 

Так, С.В. Поленіна зазначає, що структура системи права істотно впливає на 
структуру законодавства, завдяки чому в ній виокремлюються нормативні 
приписи, інститути (субінститути), підгалузі та галузі законодавства. Таким чином, 
автор розширюючи розуміння системи законодавства у її галузевій структурі поряд із 
нормативними приписами, підгалузями та галузями законодавства, виокремлює 
також й інститути законодавства [4, с. 390]. Відтак у юридичній літературі інститут 
законодавства переважно визначають як сукупність взаємопов’язаних та 
взаємодоповнюючих нормативно-правових приписів, що спрямовані на регулювання 
відповідної уособленої сукупності суспільних відносин [1, с. 265]. 

Проте, необхідно зазначити, що поняття «інститут законодавства» та «система 
законодавства» вже не відображають сучасні реалії. А відтак, важливим як для 
юридичної науки, так і юридичної практики є дослідження таких понять, як 
«система джерел права» та «нормативно-правовий інститут». 
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Розуміючи під системою джерел права комплекс взаємопов’язаних та 
ваємоузгоджених нормативно-правових приписів, варто зазначити, що важливу 
роль у її структурі відіграє нормативно-правовий інститут. 

Нормативно-правовий інститут утворюється із нормативно-правових приписів, 
які є первинними його елементами. Водночас, нормативно-правовий інститут є 
структурним елементом галузі, а відтак системи джерел права, який формується, з 
врахуванням галузевої та ієрархічної структури системи джерел права. І хоча він є 
об’єктивним правовим утворенням, бо опосередковує регулювання однорідних, 
стійких видових суспільних відносин у межах галузі і є необхідним для 
забезпечення цілісного правового регулювання у її межах, разом з тим, він має 
динамічний, суб’єктивний характер, оскільки у значній мірі залежить від 
діяльності суб’єкта правотворення. 

Поряд з цим, нормативно-правовий інститут є відносно самостійним 
структурним підрозділом галузі, що обумовлено необхідністю впорядкування 
нормативно-правових приписів, які регулюють конкретний вид суспільних 
відносин чи їх певну сторону специфічними прийомами та засобами у межах 
галузевих предмета та метода правового регулювання. Нормативно-правовий 
інститут співвідноситься із галуззю, як особливе та загальне. 

Таким чином, для нормативно-правових інститутів характерними є не лише 
однорідність суспільних відносин, а й застосування у специфічній формі 
загальногалузевого методу правового регулювання. Специфіка загальногалузевого 
методу правового регулювання щодо певного виду однорідних суспільних 
відносин зумовлюється характером суспільних відносин, які регулюються чи 
можуть регулюватись правом. 

Отже, хоча у межах нормативно-правового інституту спостерігається 
інтеграція нормативно-правових приписів, залежно від специфіки прийомів та 
засобів у межах загального методу правового регулювання, разом з тим, специфіка 
застосування головного методу відображає і процес диференціації інститутів у 
межах галузі. 

Для нормативно-правових інститутів характерними є специфічні поняття, 
терміни, принципи, загальні положення, які не притаманні іншим інститутам у 
межах галузі, а також своєрідні юридичні конструкції (структурне відображення 
правових відносин у нормативно-правових приписах; моделі державно-правових 
явищ, зафіксовані у відповідних джерелах права). 

У юридичній літературі зазначається, що юридична конструкція є вирішаль-
ною для структури нормативно-правового інституту. 

Структура нормативно-правового інституту (С.С. Алексєєв, О.А. Киримова) 
визначається певним видом суспільних відносин, що регулюється правом. А як 
відомо, суспільні відносини – це закономірні зв’язки між суб’єктами, що 
виникають у ході їх діяльності з приводу певних об’єктів. Правотворчі суб’єкти 
зобов’язані це врахувати при створенні нормативно-правового інституту, який має 
відображати ці стійкі закономірні зв’язки у загальних положеннях та юридичних 
конструкціях. Зокрема, юридична конструкція має відображати нормативну 
побудову суб’єктивних прав та обов’язків; системну побудову (взаємозв’язки з 
іншими нормативно-правовими приписами: у межах інституту, галузі, системи 
джерел права); галузеву типологізацію (відповідність основним параметрам галузі 
права). 

Наприклад, така юридична конструкція, як склад злочину, покладена в основу 
всіх галузевих кримінально-правових інститутів, але кожний інститут у межах цієї 
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галузі має специфічну юридичну конструкцію властиву лише для конкретного 
інституту (наприклад, злочини проти особи та власності мають відмінні об’єкти 
злочинних посягань, а у них різна нормативна побудова, зокрема міра 
відповідальності суб’єктів). 

Первинним елементом нормативно-правового інституту є нормативно-
правовий припис, в якому об’єктивується загальнообов’язкове правило поведінки 
(норма права). Нормативно-правові приписи групуються у межах нормативно-
правового інституту не стихійно чи випадково, а за юридичним змістом, який 
обумовлюється змістом конкретних суспільних відносин. 

Питанням природи нормативно-правового припису присвячені праці 
С.С. Алексєєва, Л.Ф. Апт, М.М. Вопленка, В.М. Горшенева, М.Л. Давидової, 
О.В. Міцкевича, А.Л. Парфент’єва та ін. 

Як зазначає М.Л. Давидова, в ході розвитку теоретичних уявлень про 
нормативно-правові приписи в науці сформувались два основних підходи до 
визначення сутності цього правового явища. В основі дискусії в найбільш 
загальному плані лежить питаня про те, чи необхідно вважати нормативно-
правовий припис мінімальною структурною частиною тексту нормативного акту 
чи мінімальним правовим велінням [5, с. 76]. 

Так, ще О.В. Міцкевич стверджував, що правові приписи – це сам текст статей, 
пунктів або інших граматичних та логічно завершених частин нормативних актів 
[6, с. 34]. С.С. Алексєєв зазначає, що нормативно-правовий припис – це 
елементарне, цільне, логічно завершене державно владне веління нормативного 
характеру, безпосередньо виражене у тексті нормативно-правового акту [7]. 
Л.А. Луць нормативно-правовий припис визначає як логічно і граматично 
завершене та об’єктивоване судження, що має загальнообов’язковий характер  
[8, с. 186]. 

Юридичним критерієм об’єднання приписів у нормативно-правові інститути, 
на думку В.М. Сирих, є така сукупність ознак, як змістовна єдність нормативно-
правових приписів (відображена у загальних положеннях, правових принципах, 
поняттях, правовому режимі); повнота врегулювання (проявляється в унікальності 
функцій інституту; узгодженності, несуперечливості, відсутності дублювань із 
інших інститутів), якісна виокремленість у структурі відповідних джерел права 
(главі, розділі чи інших частинах). 

І хоча всі ці ознаки можна визнати важливими для характеристики 
нормативно-правового інституту, проте необхідно зазначити, що для його 
формування важливими також є і предмет та метод правового регулювання, обсяг 
приписів, функції правового регулювання тощо. 

Отже, на підставі викладеного, необхідно зазначити, що нормативно-правовий 
інститут характеризується такими ознаками:  

1) первинним елементом є нормативно-правовий припис; 
2) приписи нормативно впорядковані (взаємопов’язані та взаємоузгоджені); 
3) володіє однорідним змістом (регулює певний вид, сторону однорідних 

суспільних відносин); 
4) характеризується наявністю юридичної єдності нормативно-правових 

приписів, що заснована на єдності змісту та юридичної форми виразу; 
5) має суб’єктивний характер, бо залежить від діяльності суб’єктів та їх 

правосвідомості; 
6) є відносно самостійною складовою частиною однієї чи декількох галузей, яка 

об’єктивно необхідна для забезпечення цілісності правового регулювання у їх межах; 
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7) основними критеріями диференціації у межах галузі права є особливості 
предмета та методу правового регулювання. 

Відтак, під нормативно-правовим інститутом можна розуміти комплекс 
нормативно-правових приписів, що регулює за допомогою специфічних правових 
прийомів та засобів певний вид чи сторону однорідних суспільних відносин. 

Як і будь-яке системне утворення, нормативно-правовий інститут має власну 
внутрішню будову, яка обумовлюється видом, характером, обсягом, структурою 
суспільних відносин, опосередкованих правом. 

Нормативно-правовий інститут складається із нормативно-правових при-
писів, між якими існують стійкі, закономірні зв’язки, що відображаються, 
насамперед, у юридичній конструкції. Юридична конструкція відображає 
однотипну модель поведінки через вид суспільних відносин, права та обов’язки 
суб’єктів, процедуру дій. Отже, основними структурними частинами такого 
комплексу, як нормативно-правовий інститут, є приписи, що визначають поняття, 
принципи, терміни, а також нормативно-правові приписи, що містять юридичні 
конструкції: вид та зміст правовідносин (суб’єкти, об’єкти, суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки); процедуру дій; правові засоби. Інколи у межах нормативно-
правового інституту утворюються субінститути. На формування нормативно-
правових інститутів впливає низка системоутворюючих факторів: потреби 
суспільства, юридична практика, система права як юридико-логічна конструкція, 
що відображає закономірності правового регулювання суспільних відносин; 
структура нормативних приписів галузі чи системи джерел права; галузеві 
принципи та загальні принципи права. 

Для визначення природи конкретних нормативно-правових інститутів та їх 
місця у нормативно-правовій галузі чи системі джерел права важливою є 
класифікація. У юридичній літературі існують різні точки зору щодо класифікації 
нормативно-правових інститутів та їх критеріїв. 

Враховуючи позиції, що висловлюються у юридичній літературі стосовно 
класифікації нормативно-правових інститутів, серед їх багатоманіття можна 
виокремити такі: 

– за предметом правового регулювання можна виокремити конституційні 
нормативно-правові інститути (наприклад, інститут місцевого самоврядування), 
цивільні нормативно-правові інститути (інститут спадкування), трудові 
нормативно-правові інститути (наприклад, інститут трудового договору) та ін. 
Такі інститути співпадають з інститутами права. 

– за сферою поширення приписів нормативно-правові інститути можна 
класифікувати на галузеві та міжгалузеві. Така класифікація співпадає із 
класифікацією інститутів права лише частково у частині виокремлення 
галузевих інститутів (наприклад, договір постачання, референдум, тощо). 
Різновиди міжгалузевих інститутів (наприклад, інститут приватної власності, 
інститут екологічної відповідальності, інститут гласності та ін.) свідчать про 
вихід за межі інститутів системи права, так як формуються із нормативно-
правових приписів, що засновані на нормах різних інститутів та галузей права. 
І для системи джерел права, на відміну від системи права (із чіткою галузевою 
структурою), такий вихід за структурні межі інституту права є необхідним, 
адже вона має динамічну природу і повинна бути гнучкою та реагувати на 
потреби особи та суспільства; 

– за характером врегульованих суспільних відносин нормативно-правові 
інститути поділяються на матеріальні (наприклад, інститут підряду) та 
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процесуальні (наприклад, інститут притягнення до кримінальної відпові-
дальності). Процесуальні інститути за предметом можна поділити на: 
кримінально-процесуальні, цивільно-процесуальні, адміністративно-процесуальні 
тощо; 

– за обсягом нормативно-правових приписів інститути можна класифікувати як 
прості та складні. Прості нормативно-правові інститути містять лише приписи 
певного виду і не передбачають додаткових системних утворень, наприклад, 
інститут необхідної оборони. Складні нормативно-правові інститути містять 
декілька системних утворень, наприклад інститут власності, складається з 
різних частин у вигляді відповідних форм власності. У літературі 
висловлюється міркування, що складні інститути містять субінститути 
(сукупність нормативно-правових приписів, що відображає певну специфіку 
регулювання видових суспільних відносин). Наприклад, інститут покарання 
неповнолітніх у межах інституту покарань у кримінальному праві, інститут 
відводу судді у межах інституту відводів у процесуальному праві; 

– за функціями у правовому регулюванні нормативно-правові інститути 
поділяються на регулятивні (наприклад, інститут робочого часу) та охоронні 
(наприклад, інститут дисциплінарної відповідальності). У юридичній 
літературі пропонують виокремити і загальні, і спеціальні нормативно-правові 
інститути, беручи за основу структуру кодифікованих нормативно-правових 
актів. Так, інститут співучасті відносять до загальних, а інститут кримінальної 
відповідальності за розбій до спеціальних. 
Звичайно, можна було б виокремити і нормативно-правові інститути за 

формою їх зовнішнього виразу, зокрема, інститути (сукупність нормативно-
правових приписів), що зафіксовані у нормативно-правових актах, нормативно-
правових договорах, нормативно-правових прецедентах, правових звичаях. Так, 
інститути купівлі-продажу, дарування закріплені у кодексі; інститут громадянства 
України у законі (тобто, нормативно-правовому акті); інститут захисту прав та 
свобод особи у міжнародному договорі (Конвенція 1950р.); інститут преюдиційної 
судової процедури ЄС – у рішеннях Суду ЄС; правила ділового обороту (у 
правових звичаях). 

При цьому, нормативно-правові інститути можуть бути зафіксовані у 
декількох структурних підрозділах відповідного джерела права, в одному 
підрозділі, в одному джерелі права чи декількох. Разом з цим, вони зберігають 
свою природу – бути основною структурною частиною, яка утворюється з 
відповідної сукупності нормативно-правових приписів і є підсистемою галузевої 
структури. А це є основою юридичної єдності нормативно-правових приписів, що 
заснована на єдності їх змісту та форми виразу. 

Така єдність забезпечується як принципами нормативно-правового інституту, 
так і галузевими принципами, а також принципами права в цілому. 

Тому при формуванні відповідного нормативно-правового інституту важливим 
є визначення основних принципів такого інституту. Це дозволяє чітко встановити 
місце нормативно-правового інституту у галузевій структурі чи структурі системи 
джерел права загалом. Крім цього, принципи нормативно-правового інституту 
можна використовувати як правові засоби при врегулюванні суспільних відносин, 
якщо відсутні нормативно-правові приписи, що регулюють конкретну життєву 
ситуацію. Це дозволило б не лише вдосконалити систему джерел права, а й 
впорядкувати низку питань щодо використання нормативно-правових аналогій, а 
відтак – підвищити ефективність правозастосування. 
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ПЛАТОНА АФІНСЬКОГО НА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО 
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У статті аналізуються погляди Платона Афінського на форми державного правління, 
які він виклав спочатку в діалозі «Держава», а згодом у творі «Політик» та їх еволюція. 
Також досліджуються сформульовані філософом причини переходу від однієї форми 
державного правління до іншої. 

Ключові слова: Платон, справедливість, форма державного правління, ідеальна 
держава, тимократія, олігархія, демократія, тиранія, царська влада, аристократія. 

Видатною фігурою у пантеоні давньогрецьких філософів, що досліджували 
проблемні питання формування та діяльності державних інститутів, є Платон 
Афінський (427–347 роки до н.е.).  

Розробляючи концепцію ідеально-правильної держави, мислитель виклав 
власне бачення існуючих на той час форм державного правління та проаналізував 
не тільки причини переходу від одного виду до іншого, але і періодичність цього 
явища. Основоположною ідеєю, яка червоною ниткою проходить через усю його 
творчість, присвячену проблематиці дослідження державно-правових явищ, є 
феномен справедливості, досягнення якого він визначає основною метою процесу 
існування та розвитку ідеальної держави. 

Дослідженням творчості Платона Афінського займався цілий ряд видатних 
вчених-філософів, правознавців, політологів. У статті використані твори М.Я. Грота 
[4], С.В. Пролєєва [13], К. Форлендера [19], Е.Д. Фролова [20], В.С. Нерсесянца [9], 
М.Н. Разумовича [15], Б. Рассела [16], В.В. Соколова [17], С.Я. Лурьє [7], В.Ф. Асмуса 
[3], М.С. Трубецького [18], А.Ф. Лосєва [6], А.А. Тахо-Годі [6] та ін. 

Метою статті є дослідження еволюції поглядів Платона Афінського на форми 
державного правління. 

Широкомасштабне дослідження проблематики державотворення Платон 
починає з аналізу поняття «справедливість». Ця обставина не видається дивною та 
алогічною у силу того, що мислитель будував свої погляди на основі створеної 
піфагорійцями [5, с. 655–656; 13, с. 325; 4, с. 173] пізнавально-ціннісної платформи, у 
змісті якої саме справедливість відігравала основоутворюючу роль у процесі 
формування та розвитку держави.  

Філософ вказує, що справедливість не визначається говорінням правди і 
поверненням боргу (Держава, 331d) [11, с. 83]. Повернення взятої в борг у 
божевільного зброї не буде справедливим, адже за допомогою цього засобу 
душевнохвора людина може спричинити невиправну шкоду оточуючим індивідам. 
Із наведеного казусу можна вивести логічну конструкцію, яка полягає у тому, що 
одна несправедливість нейтралізує іншу, що фактично призводить до 
справедливості. Таким чином філософ логічно приходить до застосування 
принципу симетрії в аналізі суспільних відносин. Зокрема мислитель вказує на те, 
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що належна відплата кожному індивідові за його діяння є справедливою, але не в 
розумінні того, що справедлива людина повинна чинити шкоду ворогам, а друзям 
приносити користь, а справедливим є не нанесення шкоди нікому і ні у чому 
(Держава, 335е) [11, с. 90]. В разі ж її нанесення обов’язково настає покарання 
винної в цьому особи. 

Мислитель зазначав, що істинний правитель має на увазі не те, що йому до 
вподоби, а те, що корисне підвладному, тому, якщо б населення держави 
складалося тільки з хороших людей, вони би оспорювали один в одного 
можливість відсторонення від владних повноважень, так само як тепер оспорюють 
можливість владарювати. Так що будь-яка розуміюча це людина в ідеальному 
суспільстві, замість того, щоб піклуватися про користь іншого, бажала б, щоб інші, 
отримавши владні повноваження, піклувалися про неї. Тому не вірним є 
твердження, що справедливість це те, що корисне сильнішому (Держава, 347b-d) 
[11, с. 104–105]. Виходячи із зазначеного Платон проголошував, що справедливість – 
це доброчинність та мудрість, а не справедливість – хтивість та невігластво 
(Держава, 350с) [11, с. 109]. Фактично Платон у даному випадку висунув 
твердження про те, що досягнення найвищого прояву загальної справедливості 
можливе лише в ідеальному суспільстві, і виходячи з цього положення розпочав 
роботу над визначенням основоположних начал формування державно-правового 
організму ідеального типу. 

Взявши за основу піфагорійське вчення про симетрію, мислитель намагався 
зобразити ідеальну державу за допомогою антиподних порівнянь (Держава, 420с) 
[11, с.189]. Виходячи із власних міркувань про те, що крайні прояви багатства та 
бідності негативно впливають на товаровиробників, Платон у процесі розробки 
концепції побудови ідеальної держави основну свою увагу концентрує на 
представниках середнього класу, які не піддаються руйнівному впливові як 
багатства, так і бідності. Обґрунтовуючи власне бачення цієї проблеми філософ 
вказував на те, що багатство призводить до розкоші та лінощів, а бідність – до 
низькості та лиходійства (Держава, 422а) [11, с. 191]. Тому, на думку мислителя, 
наявність середнього класу й відіграє роль суспільно-консолідуючого фактора у 
державі. Стосовно військового суперництва, то, на думку філософа, воно можливе 
лише між ідеальною державою, у якій справедливість піднесена до рівня абсолюту, 
та діаметрально протилежним їй державним утворенням, у якому еталоном 
суспільних відносин виступає несправедливість. Справедлива держава не має 
потреби володіти будь-якими надлишковими матеріальними ресурсами і не буде 
зазіхати на власність сусідів, адже її населення є рівним у економічному та 
соціальному плані і не піддається проявам корисливості, наслідком чого є 
виникнення жаги розкоші, багатства та наживи. Виходячи з цього, ідеальній 
державі Платона невластиво вести загарбницькі, несправедливі війни, але вона 
змушена у будь-який момент дати відсіч зазіханням агресора, тобто здатна вести 
тільки війни справедливі. Філософ не припускав можливості виникнення 
військових конфліктів між державними утвореннями платонівсько-ідеального 
типу. Він зовсім не аналізував і можливості військового протистояння між 
несправедливими державами. 

На зауваження щодо можливості протистояння загарбницьким намірам 
більших та багатших держав філософ вказував на те, що з однією (ідеальною) 
державою вести війну досить складно, а з двома – легко. Відкидаючи абсурдність, 
на перший погляд, такого твердження Платон зазначав, що вказавши на дві 
держави він мав на увазі одну, неідеальну, у якій панує несправедливість. 
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Розвиваючи хід власних думок, мислитель говорив, що у будь-якій несправедливій 
державі є дві її складові частини – «держава бідних» та «держава багатих». В 
неідеальній державі, наголошував Платон, майже відсутній середній клас, який 
відіграє роль «соціального кістяка» в державі ідеальній. Тому, на думку Платона, в 
разі військового конфлікту, бойові дії будуть вестися з державою багатих в 
інтересах держави бідних, які, в свою чергу, обов’язково підтримають у цьому 
протистоянні платонівську державу загальної справедливості, прагнучи 
долучитись до її суспільно-політичних, правових, моральних, етичних та духовних 
цінностей. Виключивши таким чином із власних супротивників «державу бідних», 
Платон зауважував, що у цьому випадку «держава багатих» залишиться без 
підтримки широких мас населення, яке саме і могло б надати основні життєво 
необхідні силові та продуктивно-економічні важелі у процесі військового 
протистояння справедливої та несправедливої держав.  

Ще один аргумент на користь ідеальної держави Платон наводив, вказуючи на 
те, що у неї не виникатимуть проблеми в процесі залучення на свій бік союзників 
під час військового протистояння навіть серед держав несправедливих. Філософ 
вказував, що заохотити союзників можна буде обіцянками передати їм усю 
військову здобич, адже в ідеальній державі не прийнято користуватись ані золотом, 
ані сріблом, ані іншими дорогоцінними предметами, а тому ласих до військових 
трофеїв союзників завжди буде достатньо.  

Цікаві міркування філософа щодо проблеми розміру ідеальної держави. 
Розуміючи всю проблематичність процесу управління великою державою та 
випливаючі з цього негативні наслідки він зазначав, що державне утворення можна 
збільшувати до тих пір, поки воно не перестає бути єдиним (Держава, 423b) [11, 
с. 192]. Однак ним не наводиться, що саме слід розуміти під термінами «достатність» 
та «єдність», фактично надаючи державно-управлінському апарату можливість 
самостійного трактування вказаних філософсько-правових категорій. На наш погляд, 
під «достатністю» філософ вбачав необхідний мінімум територій, які містять 
необхідний ресурсно-економічний потенціал та військово-стратегічну базу, за 
рахунок яких стає можливим забезпечення нормального функціонування держави в 
цілому, а під «єдністю» – соціально-психологічний фактор, який об’єднує населення 
територій на основі спільних ідеологічних цінностей, суспільно-політичних поглядів 
та переконань, релігійних вірувань тощо. Не визначаючи чітких позицій щодо 
розміру ідеальної держави Платон наголошував на достатності її економічного 
базису, який нівелює небезпеку територіального розвалу держави чи зміни її форми 
правління у бік тиранії шляхом мінімізації впливу на населення небезпечних для 
держави соціально-політичних та гуманітарних подразників. Тобто, висловлюючись 
марксисткою термінологією, Платон подбав і про економічний базис і про соціально-
політичну надбудову ідеальної держави у власному їх розумінні. 

Важливу роль у процесі функціонування платонівської держави філософ 
вбачав у обов’язковому дотриманні законності. Повага до неї повинна 
виховуватися з раннього віку з метою формування світоглядних цінностей та 
соціальної свідомості громадян країни. Адже будь-які прояви порушення закону, за 
уявленнями Платона, в результаті призводять до руйнації державного організму. 
Саме ж дотримання загальноприйнятих норм поведінки у суспільстві проявляється 
в елементарних речах, як то прояві поваги до старших чи дотриманні охайності 
зовнішнього вигляду індивіда. 

У своїй праці «Держава» Платон виділяє п’ять видів державного устрою 
(Держава, 445d) [11, с. 221]. На нашу думку, вірніше було б говорити про п’ять форм 
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державного правління. Зокрема мислитель зазначав, що якщо правитель держави 
один – це буде царська влада, а якщо правителів декілька – це буде аристократія. 
Цікавим є те, що і аристократію, і царську владу Платон об’єднував у один вид, 
зазначаючи при цьому, що не має значення – один правитель чи декілька, ця форма 
буде ідеальною в разі дотримання всіх необхідних умов у процесі управління 
державою, які були ним сформульовані. Цікавим, на наш погляд, у цьому випадку є 
те, що для ідеальної держави, за Платоном, не є суттєвою ознакою кількість 
державних посадовців, які наділяються найвищими державно-управлінськими 
повноваженнями, одноособовість чи колегіальність найвищого органу управління 
державою. Головним виступає фактор суворого дотримання найважливіших законів, 
основ виховання та освіти. Фактично Платон проголошував примат не тільки закону 
як форми найвищої державної цінності, але і права в цілому як цінності 
загальносоціальної.  

Характеризуючи власну ідеальну державу, Платон намагався розкрити її 
природу з допомогою елементарних категорій, вкладаючи до їх змісту сутнісні 
соціальні характеристики. Зокрема поряд із загальноприйнятим зверненням 
«громадянин», він уводить нові форми, пропонуючи правителів ідеальної держави 
називати «спасителями» та «помічниками», фактично вказуючи на складність та 
безкорисливість виконання ними управлінських функцій, порівнюючи цей процес 
майже із самопожертвою. У той же час представників нижчих прошарків 
суспільства мислитель пропонує називати «платниками» та «годувальниками», тим 
самим акцентуючи увагу на їх основних функціях. 

Об’єднавши монархію та аристократію в один вид, наділивши їх певними 
ідентифікаційними ознаками, Платон проголошував цю форму ідеальною, а чотири 
інші – поганими та хибними (Держава, 449а) [11, с. 222]. 

Ведучи мову про чотири хибні види держави, Платон відносив до них 
критсько-лакедемонський устрій, на другому місці, на переконання філософа, 
знаходилась менш схвальна олігархія, якій властива велика кількість негативних 
ознак. Ця форма, в свою чергу, стає підґрунтям виникнення протилежної їй 
демократії, а найгіршим видом державної влади мислитель вважав тиранію, як 
крайню «хворобу» держави (Держава, 544а-с) [11, с. 328]. 

Переходячи до детальної характеристики кожного окремого виду державної 
влади, Платон зазначав, що крито-лакедемонський тип, заснований на честолюбстві, 
найбільш вдало буде називати «тимократією» або «тимархією» (Держава, 545b) [11, 
с. 329]. Мислитель зазначає, що даний вид державного управління з’являється з 
аристократичної форми, тобто шляхом певної трансформації платонівської держави. 
Мислитель зазначав, що основною причиною перетворення ідеальної аристократії на 
тимократію є, перш за все, виникнення суперечок між представниками її керівного 
стану внаслідок виродження аристократичного та військового прошарків населення 
до структури яких проникали особи з нижчих соціальних груп. Завдяки цьому 
процесу найвищі суспільні прошарки втрачають власні державно-правові ідеали, а 
держава залишається без належного військового захисту. Наслідком цих суспільно-
політичних процесів є виникнення приватної власності на землю та будинки, 
прагнення до наживи, розкоші, втрата нижчими суспільними верствами не тільки 
громадянських прав, а й навіть особистої свободи, шляхом їхнього перетворення на 
рабів. Держава втрачає свою інтелектуальну складову, а натомість до рангу 
доброчинності підноситься обов’язкове та постійне ведення військових дій 
(Держава, 547е) [11, с. 332]. У цій державі знищується межа між добром та злом, 
набувають поширення суперництво та честолюбство. 
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Розвиток тимократії призводить до накопичення матеріальних ресурсів у 
руках правлячої меншості, а більшість населення держави перетворюється на 
безправних рабів. Але зазначені риси, за Платоном, характерні для такого виду 
державного управління як олігархія, лад якої ґрунтується на використанні 
майнового цензу, зокрема владними повноваженнями наділяються багатії, а 
біднота виключається з процесу управління державою. Зазначимо, що тимократія у 
найвищій точці свого розвитку фактично перетворюється на олігархію. Завдяки 
накопиченню значних обсягів матеріальних ресурсів у руках приватновласницької 
меншості, яка фактично узурпує державну владу та використовує законодавство як 
засіб задоволення власних, особистих потреб та інтересів. Такий вид державного 
управління як олігархія, зазначав філософ, базується на застосуванні військової 
сили та залякуванні населення (Держава, 551b) [11, с. 336]. Використання 
майнового цензу під час наділення того чи іншого індивіда владними повно-
важеннями призводить до того, що в процесі формування управлінського апарату та 
виконання державно-владних повноважень планомірно буде звужуватися його 
інтелектуальна складова, що, в свою чергу, призведе до негативних наслідків для 
держави в цілому. Фактично олігархічний лад передбачає поділ суспільства за 
майновою ознакою, залежно від якої визначається правовий статус окремого 
громадянина. Дане явище неодмінно призведе до виникнення та розвитку в 
суспільстві антагоністичних настроїв в наслідок чого, як зазначав мислитель, 
відбувається фактичний розкол держави на дві складові частини – державу бідних та 
державу багатих. Очевидним є те, що антагоністичні настрої населення, особливо 
бідної його частини щодо багатіїв з часом набувають зовнішніх проявів, апогеєм 
яких є підготовка та проведення державного перевороту, в результаті якого 
встановлюється демократична форма державного правління.  

Утвердження демократичних засад в державі неодмінно призводить до 
знищення або вигнання переважної частини осіб, які чинять супротив зазначеним 
соціально-політичним перетворенням. Все інше населення урівнюється у своїх 
громадянських правах, у тому числі й у можливості зайняття державних посад, 
пов’язаних з виконанням управлінських функцій, що досить часто відбувається в 
демократичному суспільстві за допомогою жеребкування. Але у даному випадку 
Платон зауважував, що демократична форма правління, при усій притаманній їй 
привабливості, не може мати якісного апарату управління, адже до влади в 
державі, опираючись на демократичні принципи її формування, приходять особи, 
які не в змозі виконувати владно-управлінські функції внаслідок відсутності у них 
відповідних навиків та кваліфікації. Основоположною ж ідеологією демократії, за 
Платоном, є запровадження специфічної рівності, яка, як зазначав мислитель, 
урівнює рівних та нерівних (Держава, 558 с) [11, с. 345], тобто нівелюються 
чесноти, які притаманні вищим прошаркам суспільства, а ниці прояви нижчих 
соціальних верств, проголошуються еталоном суспільно-політичних відносин. У 
результаті цього процесу основна діяльність можновладців спрямовується не на 
культивування у соціумі фундаментальних моральних принципів та соціальних 
цінностей, а на задоволення інтересів юрби задля створення власного позитивного 
іміджу та пропагування своєї прихильності до натовпу, який прагне, у першу 
чергу, досягнення всеохоплюючої, абсолютної свободи.  

Демократія упивається свободою в її «нерозбавленому» вигляді, що призво-
дить до повного знищення соціальної диференціації в суспільстві внаслідок чого 
обов’язок виконання індивідом елементарно-необхідних функцій буде сприйма-
тися ним як неприпустиме зазіхання на його особисту свободу. Результатом таких 
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суспільних настроїв є те, що населення перестає рахуватися навіть із законами, 
писаними чи неписаними, – щоб вже взагалі ні у кого та ні у чому не було над ним 
влади (Держава, 563е) [11, с. 352]. Тобто у даному випадку можна вже 
ідентифікувати ознаки анархії. Але філософ зауважував, що саме з такого 
прекрасного та по-юнацьки зухвалого управління й виростає тиранія. Саме 
свавілля поневолює демократію, адже все надмірне, на думку Платона, зазвичай 
викликає різку зміну в протилежному напрямку (Держава, 563е) [11, с. 352]. Тобто 
із крайньої свободи виникає найжорстокіше рабство. Сам тиран приходить до 
влади як народний обранець, ставленик натовпу, але фактично перейнявши владні 
повноваження не може утриматися від спокуси необмеженої влади, внаслідок чого 
починає вибудовувати власну систему управління та її ідеологічне підґрунтя задля 
фактичної узурпації державної влади та забезпечення власної безпеки.  

Слід зазначити, що на глибоке переконання мислителя, тиранія є найгіршим 
видом державного управління, адже вона передбачає фактичну підміну 
загальнолюдських цінностей – беззаконням, знищенням потенціальних супротив-
ників тирана з числа видатних людей, культивуванням у соціальній свідомості 
потреби у вожді. У такій державі набувають поширення численні страти під 
надуманими приводами, проповідується «очищення» держави від вільнодумства та 
розумних, мужніх, великодушних і багатих представників соціуму як конкурентів 
правлячого тирана. 

Дослідивши сформульовану Платоном у діалозі «Держава» проблематику, 
можна прийти до висновку, що кожен вид держави, досягаючи піку свого розвитку, 
невідворотно перетворюється на державне утворення іншого, нижчого, згідно 
платонівської градації, типу. Тобто досягнення найвищої точки розвитку, або 
ідеалу, до якого прагне та чи інша держава усією своєю сутністю, фактично є 
переходом на найнижчий етап розвитку гіршого виду державного управління. 
Таким чином проходить певна деградація, парадокс якої полягає у тому, що 
найвища ступінь розвитку держави більш наближеної до ідеальної, фактично є 
первинною стадією формування гіршого типу державного управління. Тобто 
прогрес формування державно-владних та політико-соціальних відносин в державі 
фактично є регресом розвитку типу державного управління.  

Фактично Платон у діалозі «Держава» виділяв п’ять типів державного 
правління, один із яких – ідеальна держава – є правильним, а чотири інші – 
неправильними. Але вже у своєму пізнішому діалозі «Політик» він визначає за 
основу поділу дещо інші диференціюючі ознаки і в процесі градації видів 
державного правління приходить до дещо інших, ніж у діалозі «Держава», 
результатів. Зокрема філософ визначає у якості критеріїв поділу такі філософсько-
правові категорії як насилля та добру волю, бідність та багатство, законність та 
беззаконня (Політик, 291е) [12, с. 45]. Використовуючи у якості диференціюючої 
ознаки поняття насилля та доброї волі, Платон поділяв монархію на два види – 
тиранію, у якій правитель приходить до влади за допомогою методів насилля, та 
царську владу, у якій керівник наділяється владними повноваженнями з доброї волі 
підданих. Застосовуючи категорії бідності та багатства, філософ визначав такі два 
види державного управління як аристократія, у якій до влади приходять достойні 
особи завдяки своїм високоінтелектуальним, моральним та іншим чеснотам 
природного та виховного характеру, не залежно від їхнього матеріального 
становища, та олігархію, у якій владними повноваженнями наділяються особи, 
здатні подолати «поріг» певного майнового цензу. А використовуючи фактично всі 
перераховані вище диференціюючі категорії Платон наводив ознаки різних видів 
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демократії, зокрема такої, де більшість править заможними опираючись на насилля 
та недотримання приписів законодавства, та демократії, у якій більшість править 
багатою меншістю з їх доброї волі та суворо дотримується вимоги нормативно-
правових приписів (Політик, 292а) [12, с. 45]. 

Виходячи з принципів нової градації видів державного правління, 
запропонованих Платоном, можна зробити висновок, що мислитель в даному 
випадку наводив вже шість різновидів держав, хоча в праці «Держава» філософ 
обмежувався лише п’ятьма. В діалозі «Політик» Платон знову користуючись 
філософським принципом симетрії та рівноваги, переносячи його застосування у 
державно-правову та соціальну площину, виділяв одноосібне правління державою 
у формі тиранії та царської влади, правління колегіальної меншості населення – у 
формі аристократії та олігархії, правління більшості населення, – у формі 
демократії із суворим дотриманням законодавства, та демократії беззаконня. 
В.С. Нерсесянц, аналізуючи дану проблему, виділяв ще й істинне правління як 
сьомий вид [9, с. 155]. 

В процесі визначення ознак вже не «ідеальної», а «правильної» держави Платон 
відмовляється від сформульованого раніше принципу досягнення найвищого ступеня 
справедливості на рівні окремого індивіда, а використав у якості основоположного 
принцип справедливості державної, який ґрунтувався на необхідності та доцільності, 
роблячи пріоритетним не задоволення інтересів окремого індивіда, а держави в цілому. 
Основною ознакою правильної держави Платон вважав досконале володіння її 
правителем чи правителями мистецтвом правління. 
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В статье анализируются взгляды Платона Афинского на формы государственного 
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У статті проаналізовано європейську національну нормативно-правову уніфікацію, 
виявляються її загальні ознаки та особливості у континентальному, англійському та 
скандинавському праві. 

Ключові слова: європейська нормативно-правова уніфікація. 

Інтеграційні процеси суттєво зблизили сучасні європейські національні 
правові системи. Особливу роль у цих процесах відіграє національна норма-
тивно-правова уніфікація, спрямована на забезпечення економічного розвитку 
європейських держав, миру, безпеки, правової збалансованості у Європі. 

Нормативно-правова уніфікація як спосіб створення однакових (уподібнених) 
нормативно-правових приписів спрямована на забезпечення ефективного 
правового регулювання, усунення правотворчих деформацій, досягнення цілісності 
системи джерел права. Вона стає дедалі більш витребуваною у сучасний період 
стрімкого розвитку суспільних відносин та їх трансформації. 

Тим чи іншим аспектам європейської нормативно-правової уніфікації 
приділялась увага зарубіжних та вітчизняних вчених – Р. Давида, В. Денисова, 
П. Круза, Р. Леже, Л. Луць, А. Саідова, Ю. Тихомирова та ін. 

Проте питання європейської національної нормативно-правової уніфікації 
залишаються і дотепер малодослідженими з погляду загальної теорії права. 

Нормативно-правова уніфікація як складова процесу правотворення дає змогу 
не лише уподібнювати правила регулювання суспільних відносин, але й угрупо-
вувати нормативно-правові приписи у відповідні структурні підрозділи, обмежува-
ти їх надмірну диференціацію. 

Водночас передумовою нормативно-правової уніфікації є спеціалізація, що дає 
змогу диференціювати нормативно-правові приписи відповідно до специфіки 
предмету правового регулювання. Натомість і спеціалізація, і уніфікація забезпечують 
збалансованість та впорядкованість, а відтак і ефективність правового регулювання. 

Національна (внутрішньодержавна) нормативно-правова уніфікація переважно 
є цілеспрямованою і її метою є створення уніфікованого акта. Така уніфікація 
нормативно-правових приписів, зокрема у процесі кодифікації, веде до створення 
таких уніфікованих актів, як кодифікаційні акти. І хоча результати нормативно-
правової уніфікації можуть об’єктивуватися у конституціях, законах, нормативно-
правових прецедентах та інших джерелах права, все ж найвищий рівень уніфікації 
простежують у кодексах та інших кодифікованих актах. І це відбувається завдяки 
змістовному переопрацюванню нормативно-правових приписів, пов’язаних 
спільним предметом регулювання, що містяться у різних джерелах права та 
об’єднанню їх у єдиному кодифікованому акті, який поряд із цим містить і нові 
нормативно-правові приписи. 



О. Монастирський  
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 39

Нормативно-правова уніфікація відома на європейському континенті віддавна. 
Часто в юридичній літературі її називають як найдосконалішу, вищу форму 
правотворчості [1, с. 360]. Кодифікація є найбільш витребуваною у правових 
системах європейського континентального права. В сучасних умовах розвитку 
континентального права – наявність значної кількості кодексів є ідентифікаційною 
ознакою цього типу правових систем. 

Аналіз джерел континентального права дає підстави зробити висновки про те, 
що хоча у частині визначення правових основ взаємодії особи, суспільства та 
держави провідну роль відіграють конституції, які діють у всіх правових системах 
цього типу та є головним джерелом в системі джерел права. Проте у кримінальній, 
кримінальній процесуальній, цивільній, цивільній процесуальній галузях головні 
засади регулювання визначають кодекси, а основу інших галузей – формують 
звичайні закони.  

У процесі створення цих актів суб’єкт правотворчості виконує уніфікацію, яка 
має різний рівень уподібнення нормативно-правових приписів, різні форми їх 
об’єктивації, але вона є обов’язковою для суб’єктів правовідносин і спрямована на 
забезпечення ефективного правового регулювання. Найвищим рівнем уніфікації, як 
вже було зазначено, володіють кодекси. Водночас, у континентальному праві 
кодекси свідчать про подібність права цього типу в цілому. У юридичній 
літературі, зазвичай йдеться про п’ять кодексів: цивільний, цивільний 
процесуальний, кримінальний, кримінальний процесуальний, торговий [2, c. 67].  

Цьому сприяли умови розвитку континентального типу правових систем. 
Зокрема, Французький цивільний кодекс 1804 р. сприяв появі подібних кодексів 
Бельгії, Люксембургу, Іспанії (з певними особливостями). В той же час, Німецьке 
цивільне уложення 1896 р. стало зразком для цивільних кодексів Греції, Португалії 
[3, с. 164]. Торгові кодекси діють в Австрії, Бельгії, Іспанії, Люксембургу, 
Німеччині, Португалії, Франції та ін. 

Кодифікованими є і трудова, екологічна, фінансова, податкова та інші галузі 
права. Охоплені кодифікацією і окремі інститути права.  

У правовій системі України діє 22 кодекси, що охоплюють уніфіковані 
нормативно-правові приписи відповідних інститутів та галузей публічного та 
приватного, матеріального та процесуального прав. 

Подібний стан простежують у всіх правових системах континентального 
права, де зазвичай кодифікованими актами регулюються значні сфери суспільних 
відносин. 

Необхідність у внутрішньодержавній нормативно-правовій уніфікації часто 
виникає у федеративних державах, оскільки поряд із правом суб’єктів федерації 
функціонує загальнофедеральне право і є потреба в їх розмежуванні. Це завдання 
покладається на основи законодавства чи конституційно-правовий договір, які 
містять уніфіковані приписи у межах загальнофедерального права, фіксують єдині 
принципи регулювання для всіх суб’єктів федерації, забезпечують взаємодію 
загальнофедерального законодавства та суб’єктів федерації [1, с. 361]. 

Відповідний рівень уніфікації нормативно-правових приписів мають і закони, 
особливо у випадках, коли завдяки їм відбувається переопрацювання та 
уподібнення приписів, що містяться у підзаконних актах. 

Отже, нормативно-правова уніфікація у національних правових системах 
континентального типу є досить витребуваною і має високий рівень. Критеріями її 
доцільності у сучасних умовах є: ускладнення суспільних відносин, збільшення 
кількості їх суб’єктів, зближення континентального права із загальним. 
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Ті самі критерії визначають потребу в нормативно-правовій уніфікації у 
правових системах загального (англійського) та скандинавського права. Тенденції 
розвитку англійського права свідчать про зростання кількості та значущості 
законів, зміну типу судових прецедентів (зокрема, розширення сфери дії 
правотлумачних прецедентів), зближення із системою континентального права. 

Усе це дає підставу для висновку про уніфікацію нормативно-правових 
приписів як у законах, так і нормативно-правових судових прецедентах (джерелах 
права). Якщо уніфікаційні нормативно-правові приписи, що містяться у законах, 
мають загальний характер, то прецедентні уніфікаційні приписи поширюють свою 
дію лише на суб’єктів та відносини в аналогічній справі, створюються суб’єктом 
застосування права, який має правотворчі повноваження і об’єктивуються в акті 
застосування права (рішенні суду). Суб’єктами уніфікації при цьому можуть бути 
лише вищі судові органи. 

Певний рівень уніфікації мають і консолідовані акти, які забезпечують уподібнене 
правове регулювання шляхом об’єднання нормативно-правових приписів за часом 
прийняття чи предметом регулювання і дають їм змогу правильно застосовувати їх в 
аналогічних справах. Важливу роль у цьому відіграють і збірники судових рішень, 
адже судове рішення не вважається прецедентами, якщо воно не опубліковане. 

Судові прецеденти публікуються, наприклад, у таких збірках: The Law Reports, 
The Weekly Law Reports, The Industrial Cases Reports, The Business Law Reports, The 
Public and Third Sector Law Reports – в Англії та Уельсу [4], The Session Cases – в 
Шотландії [5] та The Irish Reports, The Irish Digests – в Ірландії [6]. 

Загалом потрібно зазначити, що система англійського права є менш 
формалізованою, що знижує потребу у нормативно-правовій уніфікації, а відтак, і 
рівень нормативно-правової уніфікації, на досягнення якої не затрачаються додаткові 
засоби, оскільки вона здійснюється значною мірою у ході правозастосування і не має 
спеціальних завдань, окрім ефективного правового регулювання. 

На особливу увагу заслуговує нормативно-правова уніфікація у сканди-
навських правових системах (Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції). 
Щоправда, перш ніж визначити її специфіку, необхідно зазначити, що правові 
системи скандинавського права належать до змішаного типу, оскільки їм 
притаманні як ознаки континентального, так і загального (англійського) права.  

Зокрема, із континентального права рецептовані такі ознаки, як: поділ системи 
права на публічне та приватне право; ієрархічність у системі нормативно-правових актів; 
кодифікованість системи, а із загального – формування та функціонування судової 
системи за принципами англійського права, наявність судових прецедентів.  

Система джерел скандинавського права є урізноманітненою: у ній функціону-
ють і нормативно-правові акти, і нормативно-правові договори, і судові 
прецеденти та правові звичаї, і принципи права, але переважне значення мають 
закони (конституції, конституційні закони, звичайні закони). 

Отже, певна частка нормативно-правової уніфікації реалізується у процесі 
створення названих джерел права, зокрема конституцій, конституційних законів, 
кодексів. 

Щоправда, специфіка нормативно-правової уніфікації у скандинавському 
праві полягає у тому, що ще з 1880 р., коли на теренах Данії, Норвегії, Швеції 
набув чинності Єдиний кодекс про вексель, у цих системах утворюються 
уніфіковані акти: закони про торговий реєстр, торгові знаки, ціни, чеки. До 
кінця ХІХ ст. було завершено уніфікацію морського права. Нині у 
скандинавській правовій системі уніфікованими є торгове, морське, вексельне, 
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договірне, сімейне, деліктне, зобов’язальне, спадкове право, законодавство про 
компанції тощо. 

З 1952 р. нормативно-правова уніфікація у правовій системі скандинавського 
права відбувається у межах Північної Ради, яка стимулювала тісне співробітництво 
у законодавчій діяльності скандинавських держав та створення уніфікованих 
законів. Зокрема, у межах Гельсінського договору (1962 р.) передбачалась 
співпраця скандинавських держав у сфері законодавства з метою досягнення 
найбільшого уподібнення у сфері приватного права: встановлення уподібнених 
правил стосовно кримінальних злочинів та покарань за них [7]. 

Після інтеграції скандинавських держав до Європейського Союзу нормативно-
правова уніфікація значною мірою здійснюється під впливом правових стандартів 
Європейського Союзу. 

Отже, особливостями нормативно-правової уніфікації у скандинавському 
праві є здійснення цілеспрямованої уніфікації приватного права шляхом встанов-
лення спеціальних уніфікаційних законів. 

У межах континентального, загального, скандинавського права на внутрішньо-
державну нормативно-правову уніфікацію суттєво впливають міжнародні правові 
стандарти, які забезпечують уподібнення правового регулювання національних 
систем. 

Насамперед, це здійснюється завдяки імплементації міжнародних договорів 
та забезпечення виконання їх норм у національній практиці. У юридичній 
літературі зазначено, що значна частина документів Ради Європи спрямована на 
уніфікацію цивільного та кримінального права, а договірна та нормотворча 
діяльність сприяє уніфікації європейського законодавства та правозастосовної 
практики [8, c. 109, 111]. 

Засобами нормативно-правової уніфікації є і рішення Європейського суду з 
прав людини, які забезпечують однакове тлумачення та застосування норм 
Конвенції 1950 р. всіма державами-учасницями. 

Найінтенсивніше на європейську національну нормативно-правову уніфікацію 
впливають правові стандарти Європейського Союзу, одним із напрямів діяльності 
якого є зближення національних законодавств у сфері спільного ринку, особливо 
щодо питань соціального, податкового, фінансового права. Особливо активно 
такий вплив здійснюється у сфері приватного права (право контрактів, компаній, 
трудових відносин тощо) завдяки уніфікованим нормам міжнародних договорів. 
Це цілеспрямована уніфікація, яку в майбутньому можуть доповнити і 
спеціалізовані кодифіковані акти (цивільний процесуальний кодекс Європейського 
Союзу, Європейський кодекс приватного права). Важливу роль у цих процесах 
відіграє і Суд Європейського Союзу, який створює принципи права Європейського 
Союзу, що є однаковими для держав-учасниць. Так у межах Європейського Союзу 
відбувається цілеспрямована уніфікація, яка має прямий вплив на нормативно-
правову уніфікацію держав-учасниць. 

Аналіз європейської нормативно-правової уніфікації дає підстави стверджу-
вати, що вона у континентальному, англійському та скандинавському праві 
спрямована на ефективність правового регулювання, здійснюється, насамперед, 
правотворчими суб’єктами (континентальне, скандинавське) чи спеціально 
уповноваженими на це суб’єктами (англійське право – суб’єкти правозастосування). 
Вона здійснюється за допомогою правових засобів, зокрема, таких джерел права, 
як конституція, закон, кодекс (континентальне право), закон та нормативно-
правовий прецедент (англійське право), конституція, закон, кодекс, а інколи: 
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спеціальні кодифіковані закони (скандинавське право). Вона є обов’язковою для 
суб’єктів правовідносин, окрім прецедентів англійського права, де обов’язковий 
характер має місце лише в аналогічних справах. 

Особливістю сучасного періоду розвитку континентального, англійського, сканди-
навського права є те, що вони зазнають суттєвого впливу європейського міжнародного 
права, а інколи результати європейської міжнародної нормативно-правової уніфікації 
прямо використовують у національному праві чи юридичній практиці. 

Під впливом як міжнародної, так і європейської національної нормативно-
правової уніфікації відбувається суттєве зближення національних правових 
систем. 

Так європейська національна нормативно-правова уніфікація – це спосіб 
створення однакових або уподібнювальних нормативно-правових приписів з 
метою забезпечення ефективного правового регулювання суспільних вдносин у 
межах національних правових систем. 

До основних ознак, що характеризують європейську нормативно-правову 
уніфікацію, можна зачислити: 

1) її реалізує суб’єкт національної правотворчості або уповноважений на 
правозастосування спеціальними суб’єктами; 

2) є способом створення уподібнених чи однакових нормативно-правових 
приписів; 

3) метою є забезпечення ефективного правового регулювання у межах 
національної правової системи; 

4) результатом є джерела права, що містять уніфіковані приписи або 
спеціальний уніфікований закон; 

5) здійснюється за допомогою законів, насамперед, кодексів, правових 
прецедентів; 

6) формується значною мірою під впливом європейських міжнародних 
правових стандартів; 

7) значною мірою є цілеспрямованою нормативно-правовою уніфікацією; 
8) охоплює значні сфери правового регулювання; 
9) інтенсивно розвивається у сфері приватного права. 
Визнаючи потребу в національній нормативно-правовій уніфікації та 

звертаючи увагу на інтенсивність її розвитку під кутом зору її витребуваності, 
водночас необхідно звернути увагу на потребу чіткого визначення сфер та меж її 
застосування, а також чіткого розмежування європейської міжнародної та 
національної нормативно-правової уніфікації. Це важливо для забезпечення 
збалансованості міжнародного та національного права у спільному правовому полі, 
а також визначення тенденцій розвитку європейської нормативно-правової 
уніфікації загалом. 
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ОСНОВНІ ТИПИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ  
ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ 

М. Мочульська 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

e-mail: mochulska@gmail.com 

Досліджено основні підходи до розуміння терміна «правова доктрина». На основі їх 
аналізу виділено та охарактеризовано типи сучасного розуміння правової доктрини, 
сформульовано авторське визначення правової доктрини. 

Ключові слова: правова доктрина, джерело права. 

На сучасному етапі розвитку континентальної правової системи, до якої 
належить Україна, простежують тенденцію до її зближення з іншими правовими 
системами. Одним із проявів цього процесу є зростання ролі правової доктрини як 
особливого правового явища. Це виявляється у розширенні сфер її впливу в 
процесах правотворчості, тлумачення та застосування права у державах, що їх 
зачисляють до континентальної правової системи, зокрема і в Україні. 

Однак на сьогодні у вітчизняній правовій науці немає системного правового 
дослідження місця та ролі правової доктрини у континентальній правовій системі. 
Незважаючи на це багато науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних, у своїх 
правових дослідженнях нерідко звертали увагу на місце та роль правової доктрини 
у різних правових системах.  

Окремі аспекти правової доктрини досліджували вітчизняні та зарубіжні 
науковці С. Батуріна [1], Л. Бірюкова [2], С. Бошно [3], А. Васільєв [4], В. Горбань 
[5], Н. Джааскінен [6], В. Зайцева [7], А. Зозуля [8], М. Кармаліта [9], І. Краснова 
[10], П. Круз [11], Л. Луць [12], М. Марченко [13], А. Поляков [14], Р. Пузіков [15], 
Н. Садохіна [16], А. Селіванов [17], І. Семеніхін [18], І. Ситар [19], О. Скакун [20], 
В. Сорокін [21], Марк ван Хоек [22] та ін.  

Однак брак комплексних наукових досліджень на зазначену тематику 
спричинив неоднозначність у розумінні самого поняття «правова доктрина». 

Це поняття науковці нерідко застосовують у різних значеннях. Саме тому 
виникає необхідність проведення аналізу наявних у правовій науці підходів до 
визначення поняття «правова доктрина» та внаслідок аналізу формування 
системного визначення поняття «правова доктрина», яке б враховувало її 
основні властивості та ознаки, відображало її суть. Саме тому метою цієї 
наукової статті є аналіз різних підходів до розуміння правової доктрини, 
виокремлення головних типів сучасного розуміння правової доктрини та 
формування її визначення. 

У сучасній правовій науці сформовано два основні підходи до розуміння 
поняття «правова доктрина». Основою такого поділу є врахування науковцями 
регулятивного впливу правової доктрини на суспільні відносини, характеристика 
форм такого впливу, виокремлення основних властивостей і визнання чи 
невизнання її самостійним джерелом (формою) права. У ході аналізу основних 
підходів до розуміння досліджуваного явища варто виокремити два самостійні 
типи розуміння правової доктрини. 
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Перший тип сучасного розуміння правової доктрини полягає у розумінні цієї 
юридичної категорії в широкому значенні.  

В цьому випадку йдеться про вживання терміна доктрина у широкому, 
загальному сенсі без вказівки на можливість її використання як джерела (форми) 
права. Прихильниками «широкого» розуміння правової доктрини є М. Марченко, 
Н. Джааскінен, П. Круз, Марк ван Хоек, А. Поляков та ін.  

Декілька значень терміна правова доктрина пропонує М. Марченко, який 
зазначає, що термін «доктрина» вживається у найширшому сенсі: 

– як вчення, філософсько-правова теорія; 
– як думки вчених-юристів з приводу тих чи інших питань, що стосуються 
сутності і змісту різних юридичних актів, з питань правотворчості та 
правозастосування; 

– як наукові роботи найавторитетніших дослідників у галузі держави і права; 
– у вигляді коментарів різних кодексів, окремих законів, «анотованих версій» 

(моделей) різних нормативно-правових актів [13, с. 516]. 
Справді, термін «доктрина» нерідко вживають для позначення системи 

поглядів, ідей, наукових праць певного науковця, мислителя, як от доктрини 
Арістотеля, Платона тощо. Доктриною також називають наукові праці вчених, 
результати доктринального тлумачення правових норм. Однак у такому розумінні 
терміна «правова доктрина» немає вказівки на те, чи є вона джерелом права та як 
вона впливає на суспільні відносини.  

Ще одним прихильником зазначеного типу розуміння правової доктрини є 
фінський вчений Нііло Джааскінен, який під правовою доктриною розуміє погляди 
правової наукової спільноти, що переважають, домінують [6, с.124].  

Таке визначення враховує лише деякі властивості правової доктрини – те, що 
вона є результатом діяльності правників-науковців, а не практиків та те, що 
правову доктрину становлять домінуючі, переважаючі погляди науковців-
правників. Інші важливі особливості правової доктрини як самостійної правової 
категорії не були висвітлені.  

Схожий підхід до розуміння правової доктрини пропонує австралійський 
вчений П. Круз, який визначає доктрину як висновки з правових питань, виражені 
в книгах і статтях [11, с. 67]. При цьому він зазначає, що доктрина також 
використовується для загального позначення осіб, які беруть участь у цьому 
аналізі, узагальненні та оцінці юридичного вихідного матеріалу, представників 
правових професій, що значну увагу присвячують науковій роботі та мають 
авторитет у влади [11, с. 68].  

Незважаючи на те, що це визначення теж є надто вузьким, автор звертає увагу 
на важливу ознаку правової доктрини, а саме – подає вказівку на форму вираження 
доктрини – вона відображається у книгах та статтях. Це визначення враховує ще 
одну важливу властивість правової доктрини – письмове вираження у наукових 
працях (монографіях, статтях, тезах доповідей, коментарях тощо). Для того, щоб 
певна ідея, думка науковця набула статусу правової доктрини, вона має бути 
виражена у певній науковій праці.  

Однак П. Круз під правовою доктриною розуміє усі наукові праці, які 
досліджують правові питання, що викликає сумнів, оскільки не всі результати 
наукових досліджень одержують загальне визнання наукової спільноти та є 
правовою доктриною. У цьому випадку поняття «правова доктрина» та «правова 
наука» ототожнюються. 
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Ще одним науковцем, який ототожнює правову доктрину та правову науку є 
нідерландський науковець Марк ван Хоек, який визначає правову доктрину з 
погляду філософії права. На його думку, правова доктрина – це емпірична наука, 
пов’язана з питаннями істини наявності норм та їх точного значення [22, 178].  

Марк ван Хоек у самій дефініції правової доктрини акцентує увагу на те, що 
це наука. Видається, такий підхід не є правильним, оскільки правова наука – 
значно ширше поняття, ніж правова доктрина. Незважаючи на багато спільних рис, 
ці поняття не є тотожними. 

Прибічником розуміння правової доктрини в широкому сенсі є також 
науковець А. Поляков, який вважає, що правова доктрина – це викладення певних 
норм та принципів авторитетними вченими-юристами [14, с. 513]. 

Така дефініція містить вказівку на «творців» правової доктрини – ними є 
авторитетні вчені-юристи. Однак інших сутнісних ознак правової доктрини цей 
вчений не аналізує, що не дає змоги повною мірою зрозуміти суть цієї юридичної 
категорії. 

Підсумовуючи, зазначимо, що вказаний тип розуміння правової доктрини 
характеризується тим, що його представники нерідко ототожнюють правову 
доктрину та правову науку. Це не є цілком доречним, оскільки правова наука 
значно ширше поняття, ніж правова доктрина. Не кожне наукове дослідження 
набуває доктринального характеру та стає джерелом права, тобто впливає на 
розвиток правової системи. Результати наукових досліджень різняться за своєю 
цінністю, аргументованістю, актуальністю тощо. Саме тому варто відокремлювати 
правову доктрину від правової науки. Хоча беззаперечно правова наука є 
джерелом, базисом правової доктрини як самостійної юридичної категорії. 
Видається, що розуміння правової доктрини в широкому сенсі може призвести до 
применшення її ролі у сучасних правових системах світу, недооцінки її 
регулювального впливу на суспільні відносини. Такий тип розуміння не дає змоги 
повною мірою визначити мету, суть, властивості, функції, форми вираження 
правової доктрини як самостійної юридичної категорії.  

Другим типом сучасного розуміння правової доктрини є її розуміння у 
вузькому значенні. Науковці, які є прихильниками такого розуміння зазначеної 
правової категорії, на основі аналізу основних властивостей та характерних рис 
правової доктрини стверджують, що вона виступає самостійним джерелом права.  

До представників такого типу розуміння правової доктрини належить 
російський науковець Р. Пузіков, який вважає, що правова доктрина – це особливе 
правове явище, яке характеризується властивою тільки їй мовою правових ідей та 
конструкцій, специфічними способами формулювання її положень (аксіоми, 
принципи, презумпції, дефініції), а також бездокументарною формою їх вираження 
[15, с. 8]. 

Він виділяє важливу властивість правової доктрини – особливу мову правових 
ідей та конструкцій, яка властива лише правовій доктрині. Справді, саме вона 
створює специфічну мову, якою користуються законодавець та юристи-практики. 
Фактично цим правова доктрина створює базис для правотворчості та 
правозастосування. 

Іншого погляду щодо форм вираження правової доктрини дотримується 
А. Васільєв, який пропонує таке її визначення: це система ідей про право, які 
виражають певні соціальні інтереси і визначають зміст та функціонування правової 
системи та безпосередньо впливають на волю і свідомість суб’єктів права як 
обов’язкові офіційно державою шляхом посилання на праці авторитетних знавців 
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права в нормативно-правових актах, або юридичною практикою з огляду на їх 
авторитет і загальноприйнятість [4, с. 7]. 

Дослідник А. Васільєв, на відміну від Р. Пузікова, передбачає можливість 
посилання на праці авторитетних знавців права в нормативно-правових актах. 
Посилання у самому тексті нормативно-правового акта на конкретну працю 
науковця є в системі загального права, хоча у ній сьогодні роль правової доктрини 
зменшується, в сучасних правових актах такі посилання трапляються вкрай рідко.  

Для континентального права посилання у нормативно-правовому акті на праці 
авторитетних знавців права не притаманне, положення правової доктрини можуть 
визнаватися державою, однак шляхом втілення тої чи іншої ідеї у самому 
нормативно-правовому акті без посилання у ньому на конкретну наукову працю.  

Натомість А. Васільєв пропонує також інший спосіб встановлення обов’яз-
ковості правової доктрини – визнання юридичною практикою з огляду на 
авторитет та загальноприйнятість. Тобто положення правової доктрини, на думку 
А. Васільєва, не завжди визнаються державою офіційно. Справді, в більшості 
випадків положення правової доктрини формально не визнаються джерелами 
права, як от в континентальній правовій системі, хоча фактично виконують таку 
роль.  

Незважаючи на розбіжності поглядів на форми вираження правової доктрини, 
обоє науковців визначають, що правова доктрина виконує регулюючий вплив на 
суспільні відносини та є джерелом права. 

Вартує особливої уваги визначення правової доктрини, що його запропонував 
А. Селіванов. На його думку, доктрина – ґрунтовне авторитетне наукове 
дослідження, до якого законодавець ставиться як до суспільної цінності та надає їй 
у разі визнання законодавчої форми [17, с. 7]. Це визначення містить вказівку на 
ставлення законодавця до положень правової доктрини, а також можливість їх 
втілення у законодавчих актах. При цьому таке втілення, на думку автора, не є 
повсякчасним та обов’язковим, оскільки відбувається лише у разі визнання 
законодавцем.  

Аналогічний спосіб використання правової доктрини обґрунтовує Н. Садо-
хіна, яка визначає правову доктрину як вироблені науковими школами і такі, 
що отримали підтримку в держави, положення загального характеру, які 
використовуються у правозастосовній діяльності як обґрунтування винесених 
рішень [16, с. 15]. 

Утім, Н. Садохіна не просто вказує на факт використання правової доктрини у 
правозастосовній діяльності, а й визначає мету такого використання – 
обґрунтування винесених рішень. Однак вона вважає, що правовою доктриною є 
лише ті положення, що отримали підтримку в держави. При цьому Н. Садохіна не 
вказує на форми, в яких підтримка держави може бути виражена. Якщо йдеться 
про втілення положень правової доктрини у тексті нормативно-правових актів, то в 
більшості випадків положення правової доктрини так і не знаходять свого втілення 
у правових актах держави, хоча й використовуються у правозастосовній діяльності, 
наприклад, у разі доктринального тлумачення нормативно-правових актів, 
проведенні науково-правових експертиз тощо. 

Деталізоване визначення правової доктрини подає дослідниця російської 
правової системи С. Батуріна. Вона визначає правову доктрину як систему ідей, 
поглядів і положень основоположного та концептуального характеру, що 
розробляються юридичною наукою, опосередковані юридичною практикою, і які є 
загальнозначущими для правової системи, оскільки базуються на загальновизнаних 
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принципах і цінностях, відображають закономірності та тенденції державно-
правового розвитку країни, підтримуються авторитетними думками вчених-
юристів, і отже, формують визначений тип праворозуміння, відповідно до якого 
формується та розвивається російська правова система [1, с. 9]. 

Дослідниця С. Батуріна у цьому визначенні охопила значну кількість 
властивостей правової доктрини, охарактеризувала її суть, значення, визначальні 
риси. 

Важливою є вказівка на те, що правову доктрину розробляє юридична наука та 
опосередковує юридична практика. Саме вплив правової доктрини на юридичну 
практику, використання її положень у правотворчій, правозастосовній та 
правотлумачній діяльності свідчить про її особливу цінність та роль у розвитку 
правової системи певної держави.  

Окрім цього, С. Батуріна визначає основу правової доктрини – її положення 
мають базуватися на загальновизнаних принципах і цінностях і відображати 
закономірності та тенденції державно-правового розвитку країни. Справді, правова 
доктрина характеризується здатністю враховувати зміни у суспільному житті та 
пристосовуватися до них.  

Науковці А. Зозуля та І. Краснова, які також є прихильниками розуміння 
досліджуваної правової категорії у вузькому значенні, вживають термін «юридична 
доктрина», хоча за своєю суттю його можна вважати синонімом терміна «правова 
доктрина». 

На думку А. Зозулі, юридична доктрина – це загальноправова категорія, яка 
інтегрує сукупність юридично-наукових трактувань та суджень про позитивне 
право, в межах яких розроблено та обґрунтовано юридично-пізнавальні форми 
пізнання права та правових явищ, принципи, поняття, терміни, конструкції, 
способи, засоби, прийоми розуміння та тлумачення позитивного права: його джерел, 
системи, структури, дії та застосування, порушення та відновлення [8, с. 9].  

Таке визначення детально описує явища та процеси, які можуть стати 
об’єктами наукових досліджень, а відтак, положеннями правової доктрини. 
А. Зозуля акцентує увагу на обґрунтованості положень правової доктрини, 
оскільки вони є результатом системних комплексних правових досліджень, 
аргументовані результати яких згодом можуть набути статусу правової доктрини.  

Під юридичною доктриною І. Краснова розуміє внутрішньо взаємопов’язану, 
історично зумовлену сукупність думок, поглядів, суджень, наукових і практичних 
інтерпретацій, що стосуються змісту законів, підзаконних актів, адміністративних і 
судових рішень [10, с. 139].  

Положення правової доктрини справді зумовлені історичним розвитком тієї чи 
іншої держави та правової системи загалом. На формування положень правової 
доктрини суттєво впливають правові традиції. Врахування зазначених факторів для 
визначення поняття правової доктрини є цілком доцільним.  

Дослідниця І. Краснова чітко визначає коло питань, яких може стосуватися 
правова доктрина – зміст законів, підзаконних актів, адміністративних і судових 
рішень. Однак її положення мають значно ширший перелік об’єктів, наприклад, 
порядок виконання законів та інших актів у випадку колізії тощо. Правова 
доктрина охоплює ширше коло питань, тому не варто обмежувати її лише змістом 
законів, підзаконних актів, адміністративних і судових рішень.  

Вартим уваги є визначення, яке розробив І. Семеніхін. Він вважає, що правова 
доктрина – це вироблене правовою наукою поєднання ідей, поглядів на право, на 
проблеми правового регулювання суспільних відносин, пріоритетні напрями 
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правової діяльності держави, основні орієнтири формування та розвитку держави і 
громадянського суспільства, що здобули загальну поширеність і визнання [18, 
с. 135]. 

Автор у визначенні звертає увагу на основні властивості правової доктрини – 
поєднання ідей, поглядів на право, розробка правовою наукою, загальне 
поширення та визнання. І. Семеніхін не обмежує коло питань, яких може 
стосуватися правова доктрина, зазначаючи, що вона є поєднанням ідей, 
поглядів на право. Однак надалі автор деталізує головні напрями наукових 
досліджень, результати яких стають правовою доктриною: проблеми правового 
регулювання суспільних відносин, пріоритетні напрями правової діяльності 
держави, основні орієнтири формування та розвитку держави і громадянського 
суспільства. 

Прихильницею розуміння правової доктрини як джерела права є російська 
вчена С. Бошно, яка вважає, що доктрина – це розвинена новелістична теорія, яка 
відображає наукову думку, що з огляду на свою глибину й авторитетність слугує 
суспільній практиці і впливає на законодавця [3, с. 73]. При цьому С. Бошно не 
характеризує способи впливу правової доктрини на законодавця, лише визнає 
такий вплив. Однак автор причинами такого впливу визначає глибину та 
авторитетність правової доктрини. Справді, положеннями правової доктрини 
стають не усі результати наукових досліджень, а лише ті, що одержали визнання 
наукової спільноти, тобто є комплексними, системними, глибокими та автори-
тетними. 

Прибічницею розуміння правової доктрини у вузькому значенні є А. Зайцева, 
яка під правовою доктриною розуміє обґрунтовані і розроблені вченими-юристами 
положення, конструкції, ідеї, принципи і судження з проблем права, які наділені 
юридичною силою, мають властивості соціального регулятора суспільних відносин 
[7]. Цікавою є думка автора про юридичну силу правової доктрини. Для набуття 
юридичної сили необхідне визнання правової доктрини державою, зокрема шляхом 
відображення її положень у нормативно-правових актах. Внаслідок цього 
положення правової доктрини можуть набути юридичної сили та загальної 
обов’язковості. При цьому шляхом набуття юридичної сили правова доктрина 
визнається не тільки джерелом, а й формою права. 

На обов’язковий характер правової доктрини звертає увагу О. Скакун, яка під 
правовою доктриною розуміє акт-документ, що містить концептуально оформлені 
правові ідеї, принципи, розроблені вченими з метою удосконалення законодавства, 
усвідомлені суспільством та визнані державою як обов’язкові [20, с. 336]. 

Звертає увагу на те, що правова доктрина є джерелом права, М. Кармаліта, яка 
вважає її особливим джерелом (формою) права, що містить систему основополож-
них поглядів правознавців на державно-правові явища, характеризується наявністю 
специфічних ознак, науково обґрунтовує соціально значущі проблеми з метою 
ефективнішого їх вирішення та визначає їх стратегічні перспективи правового 
розвитку держави [9, с. 11].  

У досліджуваному типі сучасного розуміння правової доктрини у вузькому 
значенні доцільно виділити окремий підтип, представниками якого є російські 
науковці Л. Бірюкова та В. Сорокін.  

На думку Л. Бірюкової, правова доктрина – це панівна юридична теорія, яку 
державні органи оголошують загальнообов’язковою, що пропонує перехідному 
суспільству систему стійких орієнтирів безперервного правового регулювання 
[2, с. 9]. 
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Дослідниця Л. Бірюкова вважає правовою доктриною лише одну панівну 
юридичну теорію, визнану загальнобов’язковою на державному рівні. Наявність 
такої панівної юридичної теорії у демократичній державі уявити важко. Окрім 
цього, Л. Бірюкова зазначає про існування правової доктрини у перехідному 
суспільстві, яке потребує системи стійких орієнтирів для безперервного правового 
регулювання. Видається, що таке розуміння автором терміна «правова доктрина» є 
надто вузьким. 

Схоже визначення правової доктрини запропонував В. Сорокін. Він вважає, 
що правова доктрина – це панівний у перехідний період тип юридичного мислення 
і розуміння права, що відображає правові погляди провідних правознавців [21, 
с. 53]. Таке визначення характеризується окремими властивостями правової 
доктрини, зокрема те, що вона відображає погляди, думки, ідеї провідних 
правознавців. Однак В. Сорокін абстрагується від того, що правова доктрина може 
бути результатом діяльності лише науковців. Вживаючи словосполучення 
«провідних правознавців», В. Сорокін розширює коло суб’єктів, які можуть бути 
творцями правової доктрини.  

Окрім цього, В. Сорокін ототожнює правову доктрину з юридичним мис-
ленням та розумінням права. З одного боку, правова доктрина передусім є 
результатом мисленнєвої, а не іншої діяльності людини. З іншого боку, таке 
розуміння правової доктрини є дещо звужене.  

Причиною виділення окремого підтипу розуміння правової доктрини у 
вузькому значенні є те, що ці науковці вважають, що правова доктрина як 
самостійна правова категорія існує у перехідному суспільстві, визнаючи її 
регулятивний вплив на суспільні відносини. 

Загалом усі представники типу розуміння правової доктрини у вузькому 
значенні визнають той факт, що вона є джерелом права. Науковці акцентують 
увагу на її різних властивостях, однак усі вони відзначають особливу цінність 
правової доктрини як регулятора суспільних відносин. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення правової доктрини, можна 
виокремити два основні типи сучасного розуміння правової доктрини: розуміння у 
широкому значенні та у вузькому значенні як джерела права. Окремим підтипом 
розуміння правової доктрини у вузькому значенні є розуміння зазначеної 
юридичної категорії як особливого правового явища, що існує у перехідному 
суспільстві. 

Загалом науковці в основу свого розуміння зазначеного явища покладають 
різні властивості правової доктрини. Наслідком цього є плюралізм поглядів з 
приводу розуміння правової доктрини, її суті, визначення її ознак. 

Враховуючи такі властивості правової доктрини як науковість, письмова 
форма вираження, загальна відомість та визнання науковою спільнотою тощо, а 
також враховуючи її суть, завдання та значення, можна стверджувати, що 
правова доктрина – це особливе правове явище, яке може визнаватися формою 
права, сукупність поглядів, теорій, ідей правників, наукових правничих шкіл, 
сформованих у наслідок наукових досліджень держави та права, які знайшли 
своє відображення у наукових працях та одержали загальне визнання наукової 
спільноти, впливають на правотворчі, правотлумачні та правозастосовні 
процеси. 
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В статье исследованы основные подходы к пониманию термина «правовая 
доктрина», на основе их анализа выделены и охарактеризованы типы современного 
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У статті визначається стан наукового дослідження питань юридичних помилок, 
констатується, що у галузевій юриспруденції на відміну від загальної теорії права цим 
питанням приділяється значно більша увага. 

Ключові слова: юридичні помилки. 

Сучасна правова система України розвивається під впливом європейських 
правових стандартів, що позитивно позначаються на якості правового регулювання 
суспільних відносин. Але це не перешкоджає появі у правовому регулюванні 
відповідних деформації. Проявами таких деформацій виступають, зокрема колізії, 
прогалини, конкуренції, дублювання, які які є результатом юридичних помилок та 
у значній мірі перешкоджають реалізації прав учасників суспільного життя. В 
юридичній літературі віддавна обговорюється питання щодо необхідності 
створення ефективної системи засобів попередження та подолання таких помилок. 
А все це викликає потребу наукового дослідження такого явища, як юридична 
помилка. 

Природі та особливостям юридичних помилок приділяється увага як в межах 
загальної теорії права (В.М. Баранов, М.М. Вопленко, П.Б. Євграфов, Є.П. Євгра-
фова, Ж.О. Дзейко, Е.В. Казгерієва, В.М. Карташов, В.В. Лазарєв, А.С. Лашков, 
О.Б. Лісюткін, Г.Р. Мурсалімов, С.Г. Пішина, В.М. Сирих та ін.), так і у межах 
галузевих юридичних досліджень (В.М. Абрамова, Т.І. Безрукова, М.Л. Голубева, 
І.М. Зайцев, В.В. Колосовський, Т.М. Марітчак, А.Б. Марченко, Л.А. Терехова, 
В.І. Фалєєв, В.А. Якушин). Проте дискусії, що виникають стосовно юридичних 
помилок, як правило, зумовлені неналежною систематизацією позицій, які існують 
у правознавстві щодо даного явища. А це зумовлює потребу виявлення стану 
наукової розробки юридичних помилок. 

Варто зауважити, що для виявлення, запобігання та подолання юридичних 
помилок необхідно з’ясувати загальне поняття «юридична помилка».  

Однак аналіз галузевих напрацювань, у яких використовується термін 
«помилка», дає підстави стверджувати, що ним позначають різні за своєю юри-
дичною природою явища. 

Так, у науці кримінального права питання помилок достатньо повно 
розроблені у зв’язку із вивченням суб’єктивної сторони злочину, а також 
кваліфікації злочинів. Наприклад, В.В. Колосовський помилку у кримінально-
правовій кваліфікації визначає як викликану оманою суб’єкта правозастосування 
неправильність у його діях, яка полягає у неточному або неповному встановленні 
та юридичному закріпленні відповідності між ознаками вчиненого діяння та 
ознаками складу злочину чи іншого кримінально-правового діяння [1, с. 6]. Так 
само і Т.М. Марітчак помилку у кваліфікації злочинів пов’язує із певним 
суб’єктом, з її ненавмисним характером, із неправильним застосуванням 
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кримінального закону, із її зовнішньою формою виразу у процесуальному 
документі та із необхідністю її підтвердження процесуальним актом [2, с. 9]. 
В.А. Якушин під помилкою у кримінальному праві розуміє оману особи щодо 
об’єктивних властивостей суспільно небезпечного діяння, які характеризують його 
як злочин [3, с. 35]. Т.І. Безрукова виявивши особливості фактичної помилки 
розуміє її як неправильне уявлення особи стосовно об’єкта, причинового зв’язку та 
наявності чи відсутності факультативних ознак об’єктивної сторони складу 
злочину [4, с. 9–10]. 

У процесуальних юридичних науках помилки досліджуються у контексті їх 
виявлення та усунення на різних стадіях цивільного та кримінального процесів. 
Так, у науці кримінального процесу досліджується юридична природа та 
особливості слідчих, експертних, судових та інших помилок. Наприклад, під 
судовою помилкою розуміють неумисне діяння (дію або бездіяльність) особи, яка 
здійснює розгляд кримінальної справи у досудових та судових стадіях 
кримінального процесу, а також на стадії виконання вироку, що проявляється у 
неправильному застосуванні та недотриманні вимог кримінального, кримінально-
процесуального закону, що тягне за собою істотне порушення конституційних прав 
та свобод людини та громадянина [5, с. 11]. Слідчі помилки трактують як недоліки, 
що допускаються слідчим у ході досудового слідства при застосуванні 
кримінального чи кримінально-процесуального законодавства, відступ або невірне 
застосування криміналістичних рекомендацій, які стали результатом сумлінної 
омани та привели до негативних наслідків або можливості їхнього настання 
[6, с. 9]. В той же час експертні помилки визначають як ненавмисно неправильні 
судження, дії чи бездіяльність судового експерта в процесі експертного 
дослідження, що реалізуються у його письмових висновках через неправильне 
отримання і переробку інформації на рівні відчуття, сприйняття, уявлення, 
мислення, джерелом котрих можуть бути психічні, соціальні, біологічні якості 
експерта як фахівця у певній галузі судово-експертних знань [7, с. 10]. 

Вищенаведені позиції щодо поняття «помилка» у різних галузевих юридичних 
науках демонструють його багатозначність, яка з однієї сторони вказує на його 
різні функціональні можливості у науковому пізнанні, а з другого боку – 
ускладнює формування єдиної, цілісної та внутрішньо несуперечливої загальної 
теорії юридичних помилок. 

Видається, що багатозначне використання поняття помилка у юридичній сфері 
зумовлена, насамперед, полісемічним характером самого слова «помилка», а також 
різними підходами до його розуміння (філософського, логічного, психологічного, 
діяльнісного та ін.). 

Слово помилка у тлумачних словниках вживається у таких значеннях, як: 
1) неправильність у підрахунках, написанні слова і т. ін.; неправильність, 
неточність у певному механізмі, пристрої, схемі, карті і т. ін.; 2) неправильність у 
вчинках, діях тощо; неправильна думка, хибне уявлення про когось, про щось; 
3) некоректність результату певних дій; дія, яка призводить до некоректного 
результату [8, с. 1041]; 5) неправильність у підрахунках, написанні слова; похибку; 
неправильність у вчинках, діях; огріх, проріх, хибу; неправильне уявлення про 
когось, щось [9, с. 787]. А помилку у праві (правову помилку) – як неадекватне, 
алогічне уявлення дієздатної особи про характер та наслідки своєї поведінки 
[10, с. 654].  

Така багатозначність слова «помилка» позначається і на різноманітті позицій 
представників загальнотеоретичної юриспруденції, одні з яких визначають 
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помилку через результат дій, інші пов’язують помилку із самою діяльністю, деякі 
вказують на неправильність пізнання та ін. При тому, різноманіття таких 
авторських позицій стосується як загального поняття помилки, так і їх різновидів – 
правотворчих, правозастосовчих, правотлумачних та ін. 

Так, О.Б. Лісюткін помилку трактує як негативний результат, що зумовлений 
складністю та суперечливістю соціального розвитку та неправильністю юридично 
значимих дій учасників суспільних відносин, який перешкоджає досягненню 
поставлених цілей та передбачає можливість виникнення або зміни суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків учасників суспільних відносин [11, с. 26]. Як 
зазначає В.М. Баранов, правотворча помилка є офіційно реалізованою, добро-
совісною оманою, результатом неправильних дій нормотворчого органу, що 
порушують загальні принципи або конкретні норми правоутворення, що не 
відповідають рівню та закономірностям державно необхідного розвитку відносин, 
що регулюється та тягнуть за собою шляхом видання хибної норми права 
несприятливі соціальні юридичні наслідки [12, с. 129]. А.С. Лашков відстоює 
позицію, що правотворча помилка це неадекватний (відставання чи випередження 
досягнутого рівня зрілості регульованих відносин) економічним, політичним, 
психологічним, організаційним цілям, логіко-гносеологічним закономірностям 
правотворення результат офіційного оприлюднення юридичної норми, інституту 
права, який порушує в силу добросовісної омани чи умисного протиправного 
діяння загальні принципи чи конкретні правила правотворення, що викликає чи 
здатний викликати негативні соціальні та юридичні наслідки та виступає основою 
для вимоги від зобов’язаної сторони усунути допущену помилку, відшкодувати 
спричинену шкоду [13, с. 11]. 

Правозастовчу помилку Г.Р. Мурсалімов трактує як юридично значущий 
негативний результат владноорганізуючої діяльності правозастосувача, який 
перешкоджає реалізації прав та свобод, законних інтересів суб’єктів права, 
внаслідок добросовісної омани, який кваліфікується компетентним органом у 
якості помилкового [14, с. 9]. А.Н. Бабай вважає, що сутність правозастосовчих 
помилок проявляється у порушенні законності дій правозастосовчого суб’єкта, яке 
полягає у неправильній юридичній оцінці певних життєвих обставин, що тягнуть 
настання негативних наслідків і визначається як тим самим суб’єктом кваліфікації 
чи вищестоящим органом [15, с. 88–92]. На думку С. Г. Пішиної, правоінтерпрета-
ційна помилка являє собою таке відхилення у процесі юридичної інтерпретації від 
правил тлумачення, що породжує юридичний результат, який суперечить 
критеріям істинності тлумачення та тягне негативні соціальні та інші наслідки  
[16, с. 9]. 

Вищенаведені загальнотеоретичні позиції щодо юридичної природи помилок 
та особливостей їх різновидів, дозволяють констатувати відсутність цілісної та 
несуперечливої теорії юридичних помилок. А це, в свою чергу, негативно 
позначається як на виявленні помилок, так і на ефективності заходів щодо їх 
подолання та запобігання у юридичній практиці. Зокрема, про це йдеться і в 
матеріалах Міжнародного науково-практичного круглого столу «Правотворчі 
помилки: поняття, види, практика та техніка усунення у пострадянських державах» 
(Москва, 2009) [17]. 

Враховуючи вищенаведене, необхідно визначитись з підходом до розуміння 
форми існування (предмету) юридичних помилок. Адже у юридичній літературі 
наявні різні позиції вчених щодо того, у яких правових явищах можуть існувати 
помилки. Так, явищами, яких можуть стосуватись помилки, називають пізнання, 
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дію (поведінку), документ. У зв’язку з цим постає питання, чи повинно охоп-
лювати загальне поняття юридичних помилок усі форми їх існування, чи лише 
одну з них? Видається, що проблематику документальної форми існування юри-
дичних помилок доцільно та актуально розробляти у зв’язку із юридичною 
технікою. Що стосується діяльнісної форми юридичних помилок, то вона має 
зв’язок із юридичною технологією. Пізнавальні юридичні помилки необхідно 
розробляти в межах методології правового пізнання (дослідження). 

Родове поняття, через яке визначають помилку є «невідповідність». Помилка, 
незалежно від форми її існування, чи то у правовому пізнанні, чи у правовій 
поведінці (діях, операціях) суб’єктів, чи у юридичних документах, полягає у їх 
невідповідності певним вимогам, правилам, еталонам, зразкам, принципам, цін-
ностям і т. ін. При тому, такі вимоги є за своєю природою ідеальними (належними) 
явищами та визначають позитивні властивості, яким мають відповідати властивості 
реального явища. Помилка, власне, і проявляється у невідповідності певних 
властивостей реального явища властивостям ідеального явища. При тому, істинність 
певних вимог, які випливають із властивостей ідеального явища береться за аксіому. 
При цьому важливими є критерії виокремлення юридичних помилок, без яких їх 
наявність констатувати неможливо. 

У науковій літературі юридичні помилки часто вважають психологічною 
категорією, зокрема обговорюється питання про форму вини при здійсненні 
помилок – умисел, необережність чи добросовісна омана? В психології помилки 
вважаються явищами суб’єктивними, тобто залежать від волі та свідомості 
суб’єкта, а отже це дає підставу ставити питання про умисел чи необережність 
суб’єктів за наявності помилок у правовому пізнанні та правовій поведінці.  

Якщо ж виявляються юридичні помилки у документах, то необхідно 
зазначити, що вони є явищами об’єктивними і функціонують поза свідомістю та 
волею суб’єктів. Тим самим наявні у них помилки набувають об’єктивності та 
проявляються у недоліках (дефектах) правових документів. Тому, якщо займати 
позицію про форму існування юридичних помилок лише у правових документах, 
розгляд питання про необережність помилок у них є зайвим. 

Видається, що постановка питання про форму вини при здійсненні помилок у 
правовому пізнанні та правовій поведінці є практично значимою для теорії 
юридичної відповідальності, оскільки форма вини буде мати значення для 
кваліфікації певної поведінки як протиправної, а відтак для вирішення питання про 
призначення покарання. 

Для теорії юридичної техніки акцент має робитись не на формі вини при 
здійсненні юридичних помилок, а на виробленні та подальшій формалізації правил, 
вимог, невідповідність яким буде вважатись юридичною помилкою, а також на 
виробленні засобів та способів їх попередження та подолання. Наприклад, у 
процесуальних науках при аналізі судової помилки акцентується увага не на формі 
вини суддів, які допускають помилку при здійсненні правосуддя, а на засобах їх 
виявлення, подолання та попередження.  

Таким чином, аналіз стану розробки питань юридичних помилок дозволяє 
констатувати відсутність цілісної та єдиної теорії юридичних помилок і 
необхідність дослідження цілої низки питань стосовно їх юридичної природи та 
видових особливостей. Особливої наукової уваги потребують правотворчі 
помилки, оскільки саме вони можуть спричинити появу й інших видів юридичних 
помилок. 
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В статье определяется состояние научного исследования вопросов юридических 
ошибок, констатируется, что в отраслевой юриспруденций в отличие от общей теории 
права этим вопросам уделяется значительно больше внимания. 
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У статті систематизуються існуючі у юридичній літературі точки зору стосовно поняття 
та юридичної природи кодексів, здійснюється їх загальнотеоретична характеристика. 

Ключові слова: кодифікація, кодекс. 

Інтеграційні процеси, що притаманні сучасному етапу європейського 
правового розвитку висувають своєрідні вимоги до зовнішніх форм об’єктивації 
норм права, як на міжнародному, так і національному рівні. Найбільш витребу-
ваними серед таких форм на національному рівні є кодекси, які дозволяють 
об’єктивувати норми права, що регулюють широке коло суспільних відносин. 

Важливе значення ці кодифіковані акти мають і для розвитку сучасної системи 
джерел права України, в якій зростає їх роль та кількість, змінюється під впливом 
європейських правових стандартів їх зміст. 

Питання кодифікації та кодифікованих актів не обділені увагою як зарубіжної, 
так і вітчизняної юридичної науки. Ті чи інші аспекти функціонування кодексів, 
зокрема висвітлюються у працях В. Баранова, П. Євграфова, Є. Гетьман, 
Р. Кабріяка, В. Карташова, О. Міцкевича, Є. Погорєлова, Т. Рахманінової, С. Полє-
ніної, О. Рогача, Ю. Тіхомірова, Г. Шмельової, О. Ющика та ін. 

Проте, і дотепер потребують належної наукової уваги питання юридичної 
природи кодексів, їх видових особливостей, місця у системі джерел права. 

У літературі, зазвичай, висловлюється думка, що кодекси – це базові закони, 
які виконують інтеграційні функції та займають провідне місце у системі 
законодавства. 

У юридичних словниках кодекс визначають як систематизований законо-
давчий акт, у якому містяться норми певної галузі права [1, с. 194], як система-
тизований законодавчий акт, що регламентує однорідну сферу суспільних відносин 
[2, с. 130]. 

Аналіз напрацювань, пов’язаних із дослідженням цих правових явищ, дозволяє 
констатувати, що кодекс одночасно є особливим різновидом як законів, так і 
кодифікованих актів. Звідси випливає, що не будь-які кодифіковані акти та закони 
є кодексами, але кодексам притаманні всі загальні ознаки і кодифікованих актів, і 
законів. 

Тим самим кодекс як і будь-який закон є нормативно-правовим актом, що 
приймається органом законодавчої влади, регулює найважливіші суспільні 
відносини, має особливий порядок прийняття та вищу юридичну силу. А оскільки 
кодекс поряд із конституцією, звичайним та іншими видами законів 
виокремлюється за критерієм юридичної форми виразу, то їх зовнішня форма 
володіє своєрідними рисами. Так, на такі особливості кодексів звертає увагу 
Д.А. Керімов, коли зазначає, що кодекс є не звичайним законом, а законом, статті 
якого формуються в чіткій логічній послідовності, виражають внутрішню 
структуру галузі права та ін. [3, с. 131]. 
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Крім того, кодекси порівняно із звичайними законами володіють також і 
предметними особливостями, що проявляються в обсязі та значенні відносин, що 
ними регулюються. Так, Н.М. Пархоменко кодексом вважає такий систематизо-
ваний законодавчий акт, який регулює однорідну сферу суспільних відносин 
[4, с. 13]. Своєю чергою, В.С. Ковальський, І.П. Козінцев зазначають, що кодексом 
є законодавчий акт, що регламентує однорідну сферу суспільних відносин [5, с.166]. 
П.С. Ромашкін стверджує, що кодекс являє собою звідний законодавчий акт, 
відмінними рисами якого є охоплення ним норм відповідної галузі права [6, с. 20].  

Варто зауважити, що кодексом може регулюватися як ціла сфера однорідних 
відносин, так і група відносин у межах такої сфери. Пов’язано це з тим, що 
кодексом може охоплюватись як галузь, так і самостійний інститут права. На це 
звертають увагу О.Я. Рогач та Ю.М. Бисага, які зазначають, що кодекс є законом, 
приписи якого охоплюють основні параметри як галузі права, так і правового 
інституту [7, с. 61]. 

Поряд із предметними особливостями кодекс вирізняється серед звичайних 
законів також і процедурними особливостями його підготовки, прийняття та 
оприлюднення. При тому такі законодавчі процедури характеризуються 
ускладненістю. Так, деякі автори зазначають, що кодекс є результатом складної 
правотворчої діяльності державних органів [8, с. 80–81]. 

Щодо взаємодії понять «кодифікований акт» та «кодекс», то кодексу як 
різновиду кодифікованого акту притаманні всі його загальні ознаки, зокрема 
уніфікований характер, новелізація нормативно-правових приписів, пріоритет 
серед актів свого рівня, звідний характер, засадничий характер у межах предмету 
регулювання. Наприклад, В.Ф. Сіренко зазначає, що кодекс є найпоширенішим 
видом кодифікаційних актів, який діє в основних сферах суспільного життя, що 
потребують правової упорядкованості [9, с. 157]. В той же час, у юридичній 
літературі наявні позиції, відповідно до яких будь-який закон є кодифікованим 
актом. Так, наприклад Т.М. Рахманіна розглядає будь-який закон як форму 
кодифікованого акту [10]. 

Хоча, водночас, кодекс вона трактує як свого роду галузевий звід нормативних 
приписів, які мають спільні риси і базуються на єдиних принципах [10, с. 39]. 
Збірником правових норм, що об’єднані предметом та методом правового 
регулювання називає кодекс і О.Б. Венгеров. 

У юридичній літературі висловлюються різні точки зору і щодо основних 
ознак кодексів, що розкривають їх юридичну природу. 

Так, у юридичній енциклопедії кодекс характеризується такими ознаками: має 
високий рівень упорядкування нормативного масиву; приймається представницьким 
органом держави в порядку встановленої процедури; є результатом правотворчої 
діяльності держави; має нормативний характер; регламентує найважливіші питання 
відповідної сфери суспільних відносин; відрізняється властивим йому предметом 
(видом суспільних відносин) та методом (способом упорядкування) правового 
регулювання; може регламентувати відносини як у межах галузі, так і підгалузі 
законодавства; породжує юридичні наслідки і займає провідне місце в ієрархії 
нормативно-правових актів галузі законодавства; має визначену форму та структуру, 
що передбачає виклад норм за частинами (як правило загальна та особлива), главами 
та статтями; містить норми, що закріплюють принципи відповідної галузі права та 
відображають її особливості [2, c. 130–131].  

Деякі автори до основних ознак кодексу відносять наступні: кодекс є 
регулятором значної і досить великої сфери відносин; є підсумком удосконалення 
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законодавства, зведеним актом, упорядкованою сукупністю взаємозалежних 
приписів. Він є єдиним, внутрішньо пов’язаним документом, що містить як 
перевірені життям, суспільною практикою чинні норми, так і нові правила, 
обумовлені динамікою життя, потребами розвитку суспільства; є значним за 
обсягом, має складну структуру [11, с. 93–94]. 

Інші автори називають такі ознаки кодексу: кодекс є актом вищого 
законодавчого органу держави; повно і всебічно, детально і безпосередньо регулює 
однорідну групу суспільних відносин; положення кодексу мають широку сферу 
застосування в рамках галузі права, оскільки об’єднують норми всіх її основних 
інститутів; кодекс є кодифікаційним актом, найбільш численним за кількістю 
нормативних приписів, що містяться в ньому; для кодексу характерна достатньо 
складна структурна побудова [12, с. 62]. 

Водночас, Ю.О. Тіхоміров та Є.В. Талапіна до таких ознак відносять наступні: 
повнота регулювання відносин у будь-якій сфері; однотипне регулювання; 
закріплення основних юридичних принципів, понять і конструкцій; відображення 
юридичних теорій і концепцій; провідне місце серед інших законів; особлива 
взаємодія з іншими правовими актами; особлива процедура правозастосування 
[13, с. 49]. 

У юридичній літературі висловлюються і такі міркування щодо ознак кодексу: 
має високий рівень упорядкування нормативного масиву; є результатом 
правотворчої діяльності держави, приймається парламентом в порядку 
встановленої процедури, має нормативний характер, регламентує найважливіші 
питання відповідної сфери суспільних відносин, відрізняється властивим йому 
предметом (видом суспільних відносин) та методом (способом упорядкування) 
правового регулювання [5, с. 166]. 

Т.Н. Рахманіна вказує, що однією із головних ознак кодексу є наявність в 
ньому загальної частини, яка містить основні головні інститути [10, с. 39]. 

Дискутується у юридичній літературі і положення щодо такої його властивості 
як юридична сила. Що дозволяє визначити місце кодексу у системі джерел права. 

Так, на думку Б.М. Топорніна [14, с. 23], С.В. Полєніної [15, с. 9] та інших кодекси 
в ієрархії джерел права мають більш пріоритетне місце, ніж звичайні закони. 

Хоча у літературі висловлюється і інша точка зору, а саме: кодекси мають 
юридичну силу закону, оскільки спеціально офіційно їм ніхто не надає вищої 
юридичної сили; а також вказаним правовим документам недоцільно надавати 
вищу юридичну силу, оскільки вони приймаються одним і тим же суб’єктом 
законодавчої влади.  

Але у кодексах часто фіксується положення про пріоритет кодексів з одного і 
того ж предмету регулювання. І це визнається як юридичною наукою, так і 
суб’єктами правозастосування та правотлумачення. Але видається, що положення 
про пріоритет кодексів потрібно закріпити законодавчо. А тому, деякі вчені 
пропонують більш складний, ніж для звичайних законів, порядок прийняття 
кодексів [16, с. 91–92]. 

Поряд із загальними властивостями кодексу, які притаманні йому як кодифіко-
ваному акту та закону, він володіє і відповідними особливостями, зокрема:  

– високою стабільністю – положення кодексу мають бути загальними, аби 
регулювати суспільні відносини, які розвиваються;  

– доступність та суспільна витребуваність у суб’єктів реалізації права – за 
статистикою, кодекс користується найбільшою популярністю серед населення, 
його положення повинні бути зрозумілими для пересічного громадянина; 
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– прийняття їх органом законодавчої влади – відбувається за чіткою 
процедурою, закріпленою в конституції чи іншому законодавчому акті; 

– пріоритетність у системі нормативно-правових актів – положення законів не 
повинні суперечити кодексу;  

– регулювання широкого кола питань – кодекс або повністю поглинає всі норми 
відповідної галузі або містить основну за обсягом найбільш важливу частину 
таких норм;  

– наявність складної, логічно стрункої організації змісту – нормативний 
матеріал, що міститься у кодексі, розподілений на глави, розділи, статті, в яких 
все, що подане є необхідним для врегулювання певної сфери суспільних 
відносин;  

– наявність високого рівня уніфікованості нормативно-правового матеріалу – 
наявність єдиного кодексу, норми якого б регулювали ту чи іншу галузь чи 
інститут права;  

– засадничий характер у межах предмету правового регулювання – наявність 
загальних положень, саме кодекс визначає і диктує особливу спрямованість 
поведінки учасників правових відносин;  

– базовість щодо інших нормативно-правових актів у межах галузі права; 
– наявність значної новелізації – при створенні кодексу, нормативний матеріал 
не лише систематизується, але і в нього вносяться певні змістовні зміни 
усуваються дублювання, суперечності, колізії.;  

– охоплення основних параметрів галузі, інституту чи іншого системного 
утворення у межах предмету правового регулювання. 
Отже, на підставі викладеного,можна констатувати, що кодекс є кодифіко-

ваним законом, який охоплює основні параметри галузі, інституту чи іншого 
системного утворення у межах предмету правового регулювання. 

У юридичній літературі висловлюються відповідні міркування і стосовно 
класифікації кодексів. 

Так, Є.А. Гетьман класифікує кодекси за такими критеріями: за об’єктом 
кодифікації: (загальні, галузеві, міжгалузеві, спеціальні); за обсягом кодифікації: 
(завершені, незавершені); за ступенем модернізації: (традиційні, новаційні); за 
предметом регулювання: (життєзабезпечення людини і суспільства, природо-
ресурсні, правоохоронні, транспортні) [17, с. 10]. 

Водночас Н.М. Пархоменко зазначає, що кодекс може бути галузевим та 
спеціальним або комплексним [4, с. 13]. У літературі диференціація кодексів здійс-
нюється і за кількісним критерієм (завершені, незавершені) та за якісним 
(комплексні та спеціальні) [18, с. 96]. 

Проте, з практичних міркувань, найбільш оптимальною вважається наступна 
класифікація: за обсягом регулювання суспільних відносин кодекси поділяються на 
галузеві (кримінальний кодекс, цивільний кодекс, цивільно-процесуальний ко-
декс), міжгалузеві (повітряний кодекс, кодекс торгівельного мореплавства), 
інституційні (митний кодекс, водний кодекс); за характером регулювання 
суспільних відносин: матеріальні (цивільний кодекс, кримінальний кодекс), проце-
суальні (кримінально-процесуальний кодекс, цивільно-процесуальний кодекс). 
Разом з тим, така класифікація кодексів є важливою, оскільки вона дозволяє 
виділяти особливості конкретного виду кодексів. 

Таким чином, можна констатувати, що у юридичній літературі відсутня єдина 
позиція щодо поняття «кодекс», так як і відсутнє його законодавче закріплення, а 
відтак законодавство не фіксує і його базові ознаки, і це негативно позначається на 
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ефективності національної системи законодавства. Крім цього, не лише 
теоретичну, а й практичну значимість мало б виявлення і видових особливостей 
кодексів, що дозволило б скласти цілісне уявлення про юридичну природу 
кодексів. 
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ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ІВАНА ВАГИЛЕВИЧА 
(ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

Т. Андрусяк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті проаналізовано правові погляди Івана Вагилевича, активного учасника 
«Руської Трійці», його громадська, політична та наукова діяльність протягом 30–60-х років 
ХІХ ст. Окрему увагу звернуто на правові та політичні публікації в «Дневнику руському», 
редактором якого був Іван Вагилевич та на його роботу як перекладача українською мовою 
чинного законодавства. 

Ключові слова: Іван Вагилевич, Руська Трійця, Галичина, українська правова думка, 
національне відродження. 

Сталося так, що в 2011 р. виповнилося 200 років від дня народження Маркіяна 
Шашкевича та Івана Вагилевича, двох діячів Руської Трійці, організації діяльність 
якої ознаменувала початок українського національного відродження в Галичині. 
На сьогоднішній день літературна творчість, наукова спадщина, громадська 
діяльність не були предметом наукового зацікавлення вчених-правників. Хоча з 
огляду на той вплив, який вони справили на формування українського 
національного руху на західноукраїнських землях, правова складова всіх трьох 
названих сфер є надзвичайно вагома.  

Постать Івана Вагилевича, порівняно з Маркіяном Шашкевичем, який помер в 
дуже молодому віці (неповних 32 роки) має ще й ту особливість, що він був не тільки 
був однією з ключових фігур українського політичного життя 30-х років, але й брав 
активну участь в подіях 1848 р. і, переживши період повернення абсолютизму, став 
свідком формування в Австрійській монархії парламентаризму та крайового 
самоврядування. Винісши ще з гімназії енциклопедичні знання, все життя працюючи 
над своїм освітнім та науковим рівнем, маючи контакти з передовими вченими 
багатьох країн, він вирізнявся на фоні тогочасної галицької еліти. А його інколи 
надто різкі кроки у релігійній сфері, аж до переходу на протестантизм, не могли не 
позначитися на його становищі в тогочасному суспільстві, де римо-католицька та 
греко-католицька церкви були беззастережними суспільними авторитетами. Пізніші 
покоління часто оцінювали його дії та думки з позицій свого часу, а не з огляду на ті 
обставини, що визначали його поведінку чи ідеї. Хоча на користь унікальності цієї 
людини промовляє і той факт, що незабаром після смерті у 1866 р., вулиця у Львові 
на якій жив Іван Вагилевич була названа його іменем. І це єдина вулиця у Львові, яка 
не міняла своєї назви від того часу аж до наших днів. 

В межах однієї статті неможливо дати ґрунтовного аналізу поглядів вченого, 
поета, редактора, громадського діяча Івана Вагилевича. Тому спробуємо дати 
загальний огляд його життя і діяльності, зупинившись більш детально на періоді 
1848 р., як найбільш динамічному та найбільш драматичному періоді середини 
ХІХ ст. 
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Іван Вагилевич народився 2 вересня 1811 р. в с. Ясень Стрийського округу 
(тепер Рожнятівського району Івано-Франківської області). Його батько Микола 
працював тут від 1808 до 1835 р. священиком. Мати Катерина Загайкевич теж 
походила зі священицької родини. Іван був найстарший в сім’ї, середній Микола, 
закінчив юридичний факультет Львівського університету і працював у судовій 
системі, молодший Михайло також став священиком. Розпочав навчання у 4-х 
класній нормальній школі у м. Бучачі. В 1823–1829 рр. вчився у Станіславській 
гімназії. В 1830 р. вступив на філософський факультет Львівського університету, 
де навчався з перервами до 1837 р. В цей період багато займається самоосвітою, 
вивчає мовознавство, історію, етнографію. Крім цього багато подорожує, збирає 
фольклор і етнографічні матеріали, вивчає історичні пам’ятки проводить 
археологічні дослідження [1, с. 12–15]. Веде активне листувався з багатьма 
ученими-славістами і фольклористами, зокрема, П.-Й. Шафариком, М. Погодіним, 
О. Бодянським, П. Лукашевичем, І. Срезневським та ін. В 1829 р. знайомиться з 
Маркіяном Шашкевичем, стає його найближчим соратником і однодумцем, 
творчим побратимом, разом з Яковом Головацьким, Руську Трійцю. Перші свої 
наукові розвідки та художні твори опублікував у «Русалці Дністровій». З 1838 р. 
його наукові праці друкувались у чеських та польських наукових виданнях. В 
1845 р. Вагилевич видав польською мовою граматику української мови [2]. Будучи 
переконаним, що його покликанням є літературна та наукова діяльність, не мав 
бажання висвячуватися, і з 1839 р. намагався отримати посаду у Львівському 
університеті, а коли це не вдалося, шукав можливості працювати в університетах у 
Познані, Кракові, Яссах, Варшаві, Петербурзі. Проте ці намагання не увінчалися 
успіхом з огляду на неприхильне ставлення до його громадської діяльності 
владних структур цих держав. Не знайшовши інших можливостей у 1846 р. Іван 
Вагилевич висвятився. Перед цим він, на вимогу консисторії (управління при 
митрополитові) змушений був дати письмове зобов’язання нічого не писати, не 
друкувати як в краю, так і за кордоном [1, с. 23–24]. Він отримує призначення до 
села Нестаничі, того самого села, в якому від листопада 1838 до травня 1841 р. 
працював Маркіян Шашкевич. Тут він перебував з листопада 1846 р. до серпня 
1848 р. Від своєї праці Іван Вагилевич не отримував ні належного матеріального 
забезпечення, ні морального задоволення, тому він не відмовився від наміру 
зайнятися науковою та викладацьку діяльність. Вже в липні 1847 р. він робить 
спробу одержати посаду на кафедрі слов’янських мов Київського або Харківського 
університетів. Проте й на цей раз спроба виявилася безуспішною. 

В 1848 р. Іван Вагилевич отримує пропозицію від членів Руського Собору стати 
редактором періодичного видання – «Днєвникъ Рускій». Перший номер часопису 
побачив світ 18/30 серпня, всього вийшло 9 номерів. Цей період в житті, громадсько-
політичній та науковій діяльності Івана Вагилевича отримав дуже різні оцінки 
представників різних політичних організацій. Це зумовлено неоднозначністю самого 
Руського Собору. Усталеною думкою є те, що це політичне товариство «було 
засноване спольщеними українцями 1848 р. у Львові на противагу Головній Руській 
Раді [3, с. 160] а «польські політики використовували Руський Собор для дискреди-
тації, розколу і ліквідації українського національно-визвольного руху» [4, с. 35]. 
Кость Левицький стверджує, що «у пропам’ятнім письмі з 9 червня 1848, до цісаря 
Фердинанда, поставила Головна Руська Рада такі домагання: «щоб ті простори 
Галичини, що є замешкані Русинами, творили для себе провінцію з осідком 
політичної краєвої управи у Львові. Отся часть обнимає східні округи Галичини з 
руським населеннєм, так як ся часть краю була первісно самостійним князівством, 
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опісля Галицьким Королівством, та вкінці червоноруським Воєвідством; – та щоб ті 
части краю, які замешкають Мазури, відділено від «руської провінції». Ся часть 
краю обнимає західну частину Галичини і має польське населеннє». А з другої 
сторони, щоби до поділу Галичини не допустити, зорґанізували Поляки так званий 
«Руський Собор», до котрого належали переважно Поляки українського походження, 
та отся псевдо-руська Рада мала на меті параліжувати діяльність Головної Руської 
Ради» [5, с. 27]. 

Детальний аналіз політичної програми, намірів, форм та методів діяльності 
Руського Собору потребує окремого детального розгляду. Тут зауважимо, що 
безперечність факту, що ці дві організації мали різний соціальний склад, ставили 
перед собою різні завдання і мали різні цілі. Головна Руська Рада, була створена 
2 травня 1848 р., і хоча участь у її створенні взяли «премноги Русини духовні і 
мирські» [6, с. 1] все ж визначальний вплив мали представники греко-католицького 
духовенства. Руський Собор створений 23 травня і визначальний вплив належав 
представникам спадкової аристократії. До його складу також входили представники 
греко-католицького духовенства, зокрема, Онуфрій Криницький, який декілька разів, 
зокрема і в 1848–1855 рр., був ректором Львівського університету, проте значна 
частина була представники шляхти, серед них Олександр, Володимир та Йоахим 
Дідушицькі та ін. 

Серед членів Руського Собору був також суддя Юліан Лаврівський, пізніше 
один з лідерів народовського руху, голова товариства «Просвіта» (1870-1873) [7, 
с. 1251]. Принагідно варто згадати, що жоден з членів Головної Руської Ради не 
відіграв помітної ролі в українському громадському, культурному та політичному 
житті Галичини 70–80-х років.  

Різний соціальний склад керівництва цих товариств обумовив і різні підходи 
до вирішення соціальних питань, ставлення до скасування панщини і бачення 
подальшої перспективи. Чи дійсно хотіли повернутися до рідного народу 
аристократи українського походження, які звернулися до Григорія Яхимовича з 
бажанням перейти на греко-католицький обряд з римо-католицького [8, с. 291] чи 
мали вони інші цілі сьогодні неможливо відповісти однозначно? Проте, як 
видається, має рацію польський вчений Ян Козік, стверджуючи, що на перешкоді 
порозуміння і об’єднання українського селянства, яке складало визначальну 
більшість українського населення загалом, та підтримуваного ним греко-католиць-
кого духовенства і спольщеної аристократії стояло аграрне питання, яке неможливо 
було вирішити без ліквідації шляхетського фільваркового землеволодіння [9, с. 184]. 
Інтенсивність політичних подій, суспільні та економічні зміни, розвиток 
законодавства спричинили той факт, що і в Головній Руській Раді, і в Руському 
Соборі тільки формувалися чіткі ідеологічні засади, бачення подальших державно-
правових змін. Пізніше українсько-польське протистояння, яке стає визначальним 
чинником історії Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зумовило 
перенесення пізніших критеріїв і оцінок на події 1848 р., в тому числі на співпрацю 
Івана Вагилевича з Руським Собором та редагування «Днєвника Руского». Не до 
кінця залишається з’ясованим і питання про зайняття Іваном Вагилевичем 
новоствореної кафедри української мови і літератури у Львівському університеті, 
яку в 1849 р очолив Яків Головацький. Те що між Головною Руською Радою і 
Руським Собором були багаторівневі відносини свідчить різні факти, наприклад 
перехід окремих членів товариства з одного в інше, про що пише Стефан Качала: 
«помірковані Русини, які ще не втратили надії, що Поляки прийдуть до 
порозуміння, вийшли з ради руської і вступили до Собору [8, c. 291]. Показовим є 
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й той факт, що Іван Вагилевич бере участь, разом зі своїм братом Миколою, в 
установчому засіданні Головної Руської Ради [6, с. 4]. Зі всього вищесказаного 
випливає, що твердження про перехід Івана Вагилевича на пропольську орієнтацію 
немає під собою достатнього підґрунтя.  

Хотілося б також звернути увагу на той факт, що проживаючи у Львові після 
завершення навчання, Іван Вагилевич був у приятельських стосунках з графом 
Осипом Борковським та іншими представниками аристократичних шляхетських 
кіл. «Що Вагилевич як русин і попович без особливо прикрого почуття міг 
обертатися в тих польсько-панських кругах, се також не буде дивувати нас, коли 
зміркуємо, що се був круг переважно молодих людей, пройнятих пропагандою 
демократичних поглядів, ідеями збратання народностей і вирівняння соціальних 
контрастів, хоч як романтичні форми прибирали ті ідеї в їх головах [11, c. 333]. 
Тож нічого дивного, що Іван Вагилевич радо приймає пропозицію своїх друзів 
очолити редакцію українського періодичного видання, яке буде вільне від 
церковної цензури, з якою він мав можливість зіткнутися ще в часи «Русалки 
Дністрової».  

Редагуючи «Дневник Рускій» Іван Вагилевич суттєво спричинився до розвитку 
української правової та політичної думки в Галичині, розширення тематики 
осмислюваних та обговорюваних проблем, вироблення нових підходів до 
вироблення подальших шляхів і напрямків розвитку українського руху. 

Своє бачення завдань і цілей видання Іван Вагилевич як відповідальний 
редактор виклав у «Програмі», яка була поміщена на першій полосі першого 
номеру за його підписом. Цей документ характеризує не тільки його правові та 
політичні погляди, але також його розуміння завдань Руського Собору. На початку 
програми автор стверджує, що всі добре знають, що народність є найголовнішою 
вимогою в тому, щоб народ прийшов до політичного розвитку, а через це відчув 
сам себе і зрозумів свою долю. Тому як відгомін тієї вольности, яка блискавкою 
освітила всі країни Європи та кличе до нового життя її народи, встають поляки і 
українці, як народи зі спільною долею, щоб творити своє майбутнє, як вільні 
народи. Проте, зазначає Іван Вагилевич, Україна ще не виконала першої вимоги 
буття народу – українську народність зрозуміло ще дуже мало українців. Тому, 
завданням Собору є підняти Україну на той рівень політичного життя, на якому 
вже перебувають іншу народи. 

Іван Вагилевич вказував, що метою Собору є турбота про українську 
народність, сприяння її вільному і незалежному розвитку, зберігаючи при цьому 
згоду і мир з іншою народністю нашої спільної вітчизни.  

Одним з перших засобів, за допомогою якого Собор хоче досягнути своєї цілі, 
є просвіта народу, а цього можна досягнути українською літературою. Саме тому й 
започатковується дане періодичне видання, яке буде на своїх сторінках поміщати 
все, що буде сприяти просвіті і розвитку українського народу. А оскільки, в силу 
різних обставин, багато українців не знають кирилиці, частина накладу планується 
видавати латинськими шрифтом [12, с. 1]. На думку сучасного дослідника Григорія 
Дем’яна «тут і далі І. Вагилевич під політичним життям розумів перш за все 
наявність власної національної держави» [1, с. 27].  

В першому номері газети також було опубліковано «Відозву Руського Собору 
до своїх братів» та Статут Руського Собору. На цих документах варто детальніше 
зупинитися з огляду на те, що вони є викладом програми політичних і правових 
завдань, що їх ставило перед собою товариство, і які, очевидно поділяв Іван 
Вагилевич, а також для більш повної характеристики розвитку української 
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правової думки в Галичині в період Весни народів. Починається відозва з 
окреслення державного минулого українського народу, його вільний розвиток у 
власній державі з центром у Києві. Після упадку цієї держави пов’язаного з 
нападами татар починається новий етап державного буття народу. Це Литовське 
князівство, яке стає спадкоємцем Київської держави, сформувавшись під впливом 
її державно-правових та інтелектуальних традицій. Інша частина українських 
земель, зокрема Галичина, стала частиною Польського королівства. При цьому 
українцям була надана свобода віри та рівноправність. В цей час, особливо з 
огляду на захоплення турками Візантії, українське духовенство зберегло чистоту 
християнської віри «як східна церква вчить», а українське лицарство, козаки стали 
охоронцями Польського королівства, а з ним і всієї Європи від «ярма татарського і 
турецького». З упадком Речі Посполитої, були поділені й українські землі. Київ, 
пізніше Волинь відійшли до Російської, а Галичина – Австрійської імперій. Доля і 
українців, і поляків повністю стала залежною від цісаря та його урядників, і тому 
обом народам довелося зіткнутися з несправедливостями, «ми багато, дуже багато 
страждали» [13, с. 1].  

Після цього історичного екскурсу, Відозва продовжується зверненням: 
«Українці! Наше становище змінилося, ми одержали конституцію, а з нею 
починаємо зовсім нове буття, мислимо вільно і рівні перед правом, але при цьому 
маємо і обов’язок, зі всіх сил причинятися, аби це наше теперішнє буття 
зміцнилося і закріпилося; що інакше не піде тільки при всесторонньому розвитку 
нашої української народності, через інтелігенцію маючою відповідно духові і 
потребам часу обняти всі верстви народу; через розвиток і вибудову української 
мови, яка має бути органом наук подаваємих молоді в школах, і урядах, а тим 
самим через всяку можливу поміч в тім, аби возводити літературне життя в тій 
мові, і напослідок через удержання згоди і єдності з корінними жителями нашої 
спільної вітчизни» [13, с. 1].  

Далі у Відозві міститься заклик про творення філій Собору по містах і селах, 
підкреслюючи, що тільки взаємним порозумінням і об’єднанням можна 
забезпечити належне майбутнє для українського народу з його славним історичним 
минулим, і для багатої української мови.  

Слід звернути увагу, що завершуючи Відозву її автор (чи автори) окремо 
звертаються до, умовно кажучи, «цільової аудиторії», тобто духовенства, 
міщанства і селянства. Шляхти чи аристократії серед цих груп немає. Чи це було 
зроблено з огляду на те, що всі її представники, які мали українське походження і 
так між собою добре комунікували, тому не було потреби в загальному зверненні? 
Чи не бажаючи наразитися на соціальний антагонізм, та відповідно на 
звинувачення в захисті шляхетських інтересів, в першу чергу з боку селянства 
умисне не згадували про цю соціальну групу? Чи бажаючи уникнути звинувачень в 
пропольському характері товариства, оскільки шляхта сприймалася як 
представники польського народу? Важко відповісти однозначно. Напевне на кожне 
з трьох вище поставлених питань можлива ствердна відповідь. Більше того, 
можливі й інші пояснення в руслі однозначно негативного сприйняття самого 
Собору. Важливо інше, а саме, той позитивний посил, що його містила Відозва. 
Наприклад, у зверненні до селян не тільки висловлюється сподівання на 
покращення їх матеріального добробуту після скасування панщини, але й 
акцентується на потребі давати своїм дітям освіту, яка б відповідала «духові часу». 
З певністю можна стверджувати, що навіть якщо б тільки ця єдина ідея була 
належно сприйнята українським селянством, його доля була б суттєво іншою вже в 
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середині другої половини ХІХ ст., а так, селянство почало розуміти роль і значення 
освіти тільки наприкінці століття.  

Статут Собору визначає, що його ціллю (метою) є «чувати» (піклуватися) про 
український народ та сприяти його вільному розвиткові, що передбачало його 
зміцнення і зрівняння «з вольностями народу польського», утримуючи при цьому 
згоду і єдність «з миром соплеменної народности спільної нашої отчини». Члени 
товариства повинні бути українського роду, проте «обох віросповідань грецького і 
латинського» [14, с. 2].  

Аналіз цих програмних документів переконливо свідчить, що на рівні ідей, 
засаднича відмінність між Головною Руською Радою та Руським Собором полягала 
тільки у виборі зовнішнього союзника. Якщо перша акцентувала увагу на тому, щоб 
її члени та прихильники «так як досі, незламную вірність зберігали нашому 
Найяснішому Цісареві і Королеві конституційному Фердинандові І, з тим сильним 
переконанням, що під можнім заступленням Австрії наші права і народність наша 
можуть укріпитися і розвинути свої сили» [15, с. 1], то другий закликав: «кладіте 
підвалини храму народного, аби колись в нім гриміли пісні згоди і любові 
соплемінних народів українців і поляків» [16, с. 3]. Подальший історичний розвиток 
показав хибність такої односторонньої орієнтації. Хоча поява цих двох товариств 
сприяла розвитку української правової та політичної думки, появі нових ідей, 
концепцій, підходів. Так Собор критикував позицію і діяльність австрійського уряду, 
чим сприяв утвердженню критичного сприйнятті його політики з боку українського 
населення. Звертав він також увагу на антиукраїнську політику Російської імперії. 
Цікавим у цьому контексті є вірш поета і публіциста Генрика Яблонського [1, с. 29] 
поміщений під криптонімом «H. J.» під назвою «Мученикам вольності з р. 1847», 
присвячений членам Кирило-Мефодіївського братства. В ньому автор, звертаючись 
до братчиків, стверджує: «І о вас браття і о ваших ділах,\ Ой піде гадка далеко край 
світа:\ Ще Україна не дужа на силах,\ Всажена в пута, мраком уповита.\ Вже умирала 
в московскій неволі,\ Забули діти батьків славні діла;\ Ви пригадали літа ліпшої 
долі,\ І з хмар і мраків зоря засвітила.\ Хоч не пощастив Бог ваші початки,\ ще над 
степами лютий ворон кряче,\ Ваші б’ють стони з підземель Камчатки,\ І Україна 
плаче, гірко плаче!\ Але на щастя той плач Україні!\ Сльоза неволі пута проїдає…\ 
Низом ще хмарно, але там в вишині\ Ясно і красно зірниця світає!\ О! Вже не довго! 
З нужди і сорому,\ Знов Україна встане величава! На чотири вітри у розголос грому,\ 
Загуде світу: Слава! Слава! Слава! [17, с. 16].  

Іван Вагилевич, редагуючи «Дневник Руський», продовжував та поглиблював 
ідею української соборності, єдності всіх українських земель започатковану в 
діяльності Руської Трійці. При цьому він вважав неприпустимим обмеження 
українського народу тільки державними кордонами Австрійської імперії, що 
намагалися робити окремі представники української галицької інтелігенції. 
Українці проживають на території, що на «межує на півночі з білорусами і 
великорусами, на сході з великорусами і татарами, на півдні з черкесами, 
Азовським морем, Татарами, Чорним морем, волохами і уграми (мадярами), на 
заході з поляками і білорусами; – і займають наступні провінції; в Росії: губернії 
Волинську, Подільську, Київську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, частину 
Курської та Воронежської, Катеринославську, Таврійську, землю чорноморських 
козаків і частину Бессарабії; – в Польському королівстві: нижню частину 
Підляської та Люблінської; в Галичині ж округи: Перемишльський, Жовківський, 
Львівський, Золочівський, Тернопільський, Чортківський, Коломийський, Станіс-
лавський, Самбірський, Стрийський, Сяноцький і частину Ряшівського, Ясільсь-
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кого, Сандецького і Буковини; – наостанок в Угорщині північно-східні окола в 
комітетах: Берегівський, Угварський, Угочський, Марморошський і в частинах 
Земненській і Шашішській. Окремі осади є в Молдавії, і навіть в Семигороді» 
[18, с. 21].  

В своїй праці «Замітки о руській літературі», що була опублікована на 
сторінках «Дневника Руського», Іван Вагилевич підкреслив єдність, тяглість і 
неперервність розвитку української літератури починаючи з княжої доби. При 
цьому особливу увагу він звернув на ідею соборності в розвитку сучасної 
української літератури, визначальний вплив літератури, що творилася на 
українських землях Російської імперії, вказуючи на Харків як центр розвитку 
української культури [19, с. 167].  

Вищенаведені публікації переконливо ілюструють прогресивні політичні та 
правові погляди Івана Вагилевича, його розуміння етапів розвитку українського 
національного руху. І на етапі діяльності Руської Трійці, і в 1848 р. головним 
завданням було піднесення рівня національної самосвідомості через поширення 
освіти, утвердження ідей єдності українського народу, витворення стійких засад 
подальшого розвитку національної мови та культури. Вирішення цих завдань не 
суперечило державно-правовим умовам Австрійської імперії, на них не могли 
також суттєво вплинути наміри польських політичних кіл. У одному зі своїх 
листів, датованих 1854 р., Іван Вагилевич писав, що він прийняв пропозицію 
редакторства «Дневника Руського» «з надією, що спричиниться зі свого боку до 
освіти народу», оскільки головна форма діяльності Руського Собору, на його 
думку, була «відповідна потребам часу, оскільки полягала вона в освіті народу 
використовуючи легальні можливості» [20, с. 170].  

Розглядаючи внесок Івана Вагилевича в розвиток української правової думки 
необхідно було б найбільш детально зупинитися на періоді його життя після 1848 
року. Справа і тім, що з 1849 р. він входив до комісії, яка займалася перекладом 
українською мовою законодавства Австрійської монархії, він також за конкурсом 
зайняв посаду перекладача українською мовою в Галицькому намісництві [20, 
c. 170]. В літературі про цей аспект діяльності згадується лише побіжно [1, с. 33], 
[21, с. 406–407]. Очевидно мова йде про роботу Івана Вагилевича в редакції 
видання «Всеобщій дневникъ земскихъ законів и правительства для коронной 
области Галиціи и Володимеріи съ Княжествами Освіцимскимъ и Заторскимъ и съ 
Великимъ Княжествомъ Краковскимъ», офіційного видання українською мовою 
чинного законодавства, що виходило у Львові протягом 1849–1853 рр. [21, с. 43]. 
Цей, поки що, не вивчений пласт діяльності Івана Вагилевича над виробленням 
української правничої термінології є актуальний, як в аспекті вивчення його 
творчої спадщини, так і в аспекті української правової думки в Галичині, а також 
історії становлення та розвитку української правничої термінології. 

Ще один важливий аспект правових поглядів Івана Вагилевича є його 
розуміння народу як суб’єкта державотворчих процесів, політичного життя. Народ, 
на його думку, це люд, який вступивши в політичне життя виробив собі власний 
характер, або іншими словами, особливий тип, а до цього найбільше належить 
мова. Політичне життя може виникнути в частині якогось народу, чи навіть 
кількох народів і якщо цьому сприяють обставини може розвиватися протягом 
багатьох віків, напр. у Венеції, Швейцарії, Прусії. У Венеції – італійський народ, 
Швейцарії – німецький, французький, італійський, в прусії – німецький [22, с. 262]. 
Тобто далеко не завжди увесь народ одночасно вступає в політичне життя, 
витворює власну державу. Такі можливості можуть бути тільки в частини народу і 
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ця частина реалізує цю можливість. Проте це не веде до витворення окремого 
народу, так само як і тривале перебування різних частин народу в різних держава 
не спричиняє до витворення з цих частин окремих народів. Ця ідея Івана 
Вагилевича висловлена ним ще перед Весною Народів зберігає актуальність та 
заслуговує на увагу й сьогодні.  
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В статье анализируются правовые взгляды Ивана Вагилевича, активного участника 
Руской Трийци, его общественная, политическая и научная деятельность на протяжении 
30–60-х годов ХІХ века. Отдельное внимание обращено на правовые и политические 
публикации в «Дневнике руськом», редактором которого был Иван Вагилевич а также 
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МІСЦЕ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ  
В СИСТЕМІ ПРАВА ДАВНЬОГО РИМУ 

О. Балко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

На підставі аналізу компонентів правового життя давньоримського суспільства у статті 
досліджено правову природу шлюбу, що визначила його місце в системі римського права 
та римського приватного права зокрема. З’ясовано ознаки шлюбу, що сприяли його 
становленню як інституту права. 

Ключові слова: інститут шлюбу, правова природа шлюбу, публічність шлюбу, 
договірна концепція шлюбу. 

Шлюб як визнана в суспільстві форма взаємин між чоловіком і жінкою з 
метою створення сім’ї, а також як інститут права, зазнав тривалого шляху 
еволюції. Сформовані в римському праві норми, принципи, правові конструкції, 
визначили способи регулювання відносин між подружжям в законодавстві країн 
континентальної системи права. 

Проблематика відносин між подружжям у римському шлюбі розкрита в 
працях І. М. Лубка, Р. Зома, С. Голдбергера та ін. 

Однак малодослідженим залишається місце інституту шлюбу в системі права. 
Наприклад, у законодавстві таких країн, як Франція, Німеччина, шлюбно-сімейні 
відносини регулюються в межах цивільних кодексів, тоді як в Україні є окремий 
кодифікаційний акт. 

З огляду на складну правову природу шлюбу, метою дослідження є виявлення 
елементів, що відрізняють його від інших інститутів сімейного права Давнього 
Риму. Для реалізації цієї мети поставлено такі завдання: 

– визначити чинники, які впливали на визначення місця шлюбу в системі 
римського права та римського приватного права зокрема; 

– у відносинах між подружжям виокремити сферу регулювання приватного 
права та сферу права публічного; 

– з’ясувати чинники, що вплинули на формування шлюбу як інституту права. 
На розвиток відносин між подружжям в Давньому Римі впливали історичні, 

економічні, релігійні, моральні та правові чинники. У зв’язку з цим змінювалося 
розуміння шлюбу: як простої цивільної угоди, як таїнства чи як інституту 
особливого роду (sui generis). Саме тому, проаналізувавши компоненти правового 
життя (права та пов’язаних з ним явищ) Стародавнього Риму, простежимо 
розвиток шлюбних відносин, їхній характер та особливості. 

Римське приватне право не було цілісною системою права до I–VI століть 
(період принципату і домінату) та розвивалося в межах трьох окремих систем 
права, що розвивалися паралельно: 1) давнє римське право (ius Quiritium, яка 
згодом отримала назву цивільного права (ius civile)), що регулювало відносини між 
римськими громадянами; 2) преторська система права (ius praetorium); 3) система 
права ius gentium (право народів), завдяки якій регулювались відносини з 
іноземцями. Відповідно до цієї структури римське шлюбно-сімейне право аж до 
часів Юстиніана (527–565 рр.) розрізняло matrimonium iustum (або iuris civilis) – 
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законний римський шлюб між римськими громадянами та matrimonium iuris 
gentium – шлюб між іноземцями. 

Наведене підтверджує сентенція відомого римського юриста Ульпіана (170–
228 рр.): «Публічне право це те, що стосується становища римської держави, 
приватне це те, що стосується користі окремих осіб; існує корисне у суспільному 
відношенні й корисне у приватному відношенні». Водночас приватне право 
поділяється на три частини, оскільки воно складається або з природних приписів, 
або з приписів народів, або з приписів цивільних [7, с. 17, 20]. 

Стає зрозумілим, що у структурі римського права сімейні відносини (зокрема, 
становище глави сім’ї, особисті немайнові та майнові відносини в сім’ї тощо) 
належали до ius civile та сфери регулювання римського приватного права. До 
приватного права належали також шлюбні відносини, в яких інтереси приватні та 
публічні тісно пов’язані й інколи важко виокремити сферу регулювання 
приватного права від сфери права публічного [1, с. 8]. Це можна пояснити, 
зокрема, широким суб’єктним складом учасників цих відносин: домовладика 
(paterfamilias) чи опікун (які давали згоду на укладення шлюбу); свідки, (в 
присутності яких відбувалися заручини чи власне шлюбна церемонія); органи 
влади (які встановлювали конкретні умови вступу в шлюб).  

Отже, досліджуючи природу інституту шлюбу в римському праві, 
йтиметься про шлюбні відносини як такі, що охоплюють не лише відносини 
між чоловіком та жінкою, але й такі, що розглядають їх відносини з третіми 
особами. Оскільки останні відігравали важливу роль у створенні правових 
наслідків для подружжя. 

Спочатку влада батька (paterfamilias) щодо всіх членів сім’ї (жінка, діти, раби) 
була однаковою і називалась «manus», підкорення якій стало обов’язковим 
атрибутом моральності. Оскільки в стародавні часи укладення шлюбу 
супроводжувалося переходом в сім’ю чоловіка, виникла концепція розмежування 
шлюбу cum manu (з чоловічою владою) і sine manu (без чоловічої влади)1. 

З розвитком економічного та культурного життя влада paterfamilias зазнала 
обмежень та була розмежована щодо жінки (manus mariti), дітей (patria potestas) та 
рабів (dominica potestas). Оскільки в класичний період (17 р. до н. е. – 284 р. н. е.) 
відносини всередині римської сім’ї (familia) регулювалися аналогічно до сфери 
зобов’язального права, то і шлюб нагадував просту цивільну угоду [9, с. 76]. 
Доказом цього є укладення шлюбу (cum manu) у формі договору (соеmрtіо), що 
полягав у купівлі дружини в її paterfamilias або в опікуна. Купівля відбувалася у 
присутності п’яти свідків і вагаря (libripens) з вагами. Наречений виголошував 
відповідну формулу перед домовладикою (paterfamilias) нареченої. Очевидно, 
цьому акту передував обмін питаннями про згоду, проте, безперечно, юридичний 
момент полягав не в цих шлюбних обрядах. Припускають, що якийсь час соеmрtіо 
була справжньою купівлею дружини, але вже дуже швидко набула рис простої 
форми вдаваної чи уявної купівлі (imaginaria venditio). 
––––––––– 

1 Італійський вчений Дж. Франчозі вважав, що розмежування проведене між шлюбом cum 
manu і шлюбом sine manu, є історично необґрунтованим. І пояснював це тим, що шлюб і 
manus – різні інститути, і способи виникнення цієї влади не є формами шлюбу: це 
стосується, зокрема, укладення шлюбу шляхом покупки (coempitio) і давності (usus). 
Є шлюб без manus (достатньо згадати про становище жінки протягом року після укладення 
шлюбу і manus без шлюбу, як при тій самій покупці з метою шлюбу до його укладення і в 
покупках, зроблених не чоловіком, а його батьком (manus належить батькові, а шлюб – 
синові) [4, с. 317]. 
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Так само фактичне шлюбне співжиття протягом року (usus) застосовувало 
речово-правовий інститут давності, що давало чоловікові manus над дружиною. 
Застосування давності стосовно manus спричинило багато суперечок. Той факт, 
що термін usus становив два роки для земельних ділянок і будівель та один рік 
для рухомих речей на основі Законів ХІІ таблиць, наштовхнув деяких авторів 
на думку, що жінка вважалася рухомою річчю. Закони XII таблиць, 
санкціонуючи встановлення manus за допомогою usus, декларують, що дружина 
може перешкодити встановленню manus, перервати плин давнини, покинувши 
дім чоловіка на три ночі (usurpatio trinoctio). В Законах XII таблиць йдеться, 
отже, не про повний розрив співжиття – а лише про усунення manus: пробувши 
три ночі поза домом чоловіка, дружина знову повертається до нього й 
продовжує спільне життя; під кінець року знову піде на три ночі тощо 
[11, с. 61]. Так шлюбне співжиття триватиме все життя, з тією відмінністю від 
звичайного шлюбу, що дружина весь час буде вільною від влади чоловіка, буде 
юридично чужою йому, зберігаючи своє колишнє становище у своїй кровній 
родині.  

Отже, вже в епоху Законів ХІІ таблиць згадується вид шлюбу без влади 
чоловіка (sine manu), що стає єдиною формою подружнього союзу в класичну 
епоху та порушує єдність давньої римської патріархальної родини: дружина 
позбувається влади paterfamilias й стає поруч із чоловіком як самостійна особа. 
Такий шлюб (sine manu) укладали простою шлюбною угодою, після якої вводили 
дружину в дім чоловіка (deductio in domum mariti), супроводжували низкою 
побутових обрядів, які, втім, юридичного значення не мали [5, с. 5, 31]. 

Враховуючи наведене, деякі автори (К. Д. Кавелін), порівнюють інститут 
шлюбу та інститут володіння (possesio) річчю. Як відомо, римські юристи 
розглядали два елементи володіння: corpus possessionis (corpus – матеріальний, 
тілесний зв’язок з річчю, який ще називали possessionis naturalis) та animus 
possessionis (дух володіння, вольовий елемент, ставлення до речі). Відповідно до 
цієї позиції шлюб і володіння мають подібну структуру, адже укладення шлюбу 
sine manu відбувалося шляхом угоди deductio in domum mariti. Крім того, як і 
володіння, що набувалося solo animo – без матеріального вручення, укладення 
шлюбу відбувалося шляхом усної згоди (consensus) без фізичного deductio in 
domum mariti [9, с. 69]. 

Наведене підтверджує приватноправовий характер шлюбу, оскільки наявний 
такий елемент цивільної угоди, як згода сторін (якщо в шлюб вступають особи, 
підвладні домовладиці, то, крім їхньої згоди, потрібна ще згода батьків, за їх 
відсутності – найближчих родичів чи опікунів). Водночас розуміння правової 
категорії «згоди» як елемента двосторонньої угоди (contractus bilateralis) відрізняє 
шлюб від інших відносин у сфері сімейного права, де особи мають взаємні права та 
обов’язки незалежно від їх індивідуальної волі. 

Однак відомий романіст Р. Зом підкреслював, що у Римі інститут шлюбу 
існував на межі права приватного і публічного та, відповідно, базувався на їхнії 
засадах. Дослідник цитує твердження римських юристів про публічний характер 
умов вступу в шлюб: кажучи «publica nuptiarum utilitas» [7, с. 8].  

Про публічність шлюбу засвідчує, зокрема, те, що на момент його 
укладення сторони не можуть окреслити всі взаємні права та обов’язки та 
передбачити можливі застереження щодо тривалості чи підстави припинення 
шлюбу. Публічного характеру інституту шлюбу надає також участь держави, 
що встановлює конкретні умови вступу в шлюб чи умови його припинення та 
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потребує дотримання формальної сторони цієї процедури. Так недотримання 
вимог щодо досягнення нареченими шлюбного віку, відсутності споріднення, 
наявності необхідних правових якостей, мало наслідком абсолютну 
малозначність укладеного шлюбу, на що могла послатися будь-яка третя особа, 
що була в цьому зацікавленою. Потрібно звернути увагу, що у випадку 
зникнення перешкоди для укладання шлюбу, співжиття зверталося в законний 
шлюб (justae nuptiae), наприклад, подружжя увійшло в законний вік або 
домовладика дав згоду на шлюб; проте законність попереднього співжиття не 
відновлювалася. 

Крім того, в історії римського права відомі факти санкціонування державою 
шлюбних відносин, шляхом встановлення, наприклад, прямого обов’язку для всіх 
чоловіків віком від 25 до 60 років і для всіх жінок у віці від 20 до 50 років бути 
одруженими і мати дітей. Особи, що не виконували цього обов’язку, зазнавали 
суттєвих обмежень: неодружені (coelibes) не могли нічого одержувати за 
заповітом, а одружені, але бездітні (orbi) – лише половину [10, с. 61]. Відтак особи, 
які прагнули вступити в шлюб, були змушені пристосовуватися до встановлених 
норм та приймати їх, враховуючи природне призначення шлюбу та людську 
потребу в ньому (продовження роду). 

Римляни ставили різні цілі шлюбу, такі як фізична, що полягала в 
продовженні роду, моральна – ґрунтувалася на взаємній любові та шлюбній 
вірності, релігійна – для підтримання релігійного культу. Підтвердженням 
цього є визначення класичного юриста Модестіна (у 226–224 рр. був 
префектом): «Шлюбом є союз чоловіка і жінки, спільність всього їхнього 
життя, поєднання людського і божественного права» [6, с. 60]. У цьому 
загальному понятті, що його сформулював Модестін, виразилося підпоряд-
кування шлюбно-сімейних відносин правовим нормам, які походять від двох 
різних правотворців – з людського і з Божого права. Як прояв вимог 
«людського права», шлюбний союз однаковою мірою підпорядкований 
приписам публічного і приватного права, а як прояв вимог «божественного 
права», шлюб має відповідати вищим релігійним моральним вимогам, що 
підносяться над людським правом. 

Враховуючи те, що шлюб розглядають водночас як таїнство та як цивільну 
угоду, в науці виникла позиція про його зачислення до інституту особливого 
роду (sui generis). Це свідчить про унікальність правової конструкції шлюбних 
відносин та відмінність від інших інститутів сімейного права. Зокрема,  
І.А. Загорський зазначав, що хоча шлюб охоплює елементи зобов’язального 
договору, однак за своїм змістом далекий від його природи, оскільки не має на 
меті виконання дій dare, facere, praestare (давати, робити, надавати). Відтак, на 
його думку, інститут шлюбу належить зачислити не до галузі договірного права, 
а до інститутів особливого роду (sui generis). Г.Ф. Шершеневич, вважаючи 
очевидним, що право має регулювати лише ту сферу шлюбних відносин, яка 
піддається правовому регулюванню і потребує його водночас звертав увагу на те, 
що юридичним фактом, який породжує шлюбні правовідносини, є не договір, а 
самі відносини, що виникають на його основі. А отже, також схилявся до думки, 
що шлюб є інститутом особливого роду [2, с. 160]. 

Отож, з наведеного робимо висновок, що шлюб має характер угоди, бо 
виникає на підставі порозуміння осіб, але по суті в класичний період римського 
права його вже можна називати інститутом, оскільки питання укладення шлюбу 
регулюється нормами римського права; факт укладення шлюбу породжує 
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правові наслідки, також передбачені і врегульовані нормами права. З’ясовано, 
що інститут шлюбу в римському праві сформувався з урахуванням складної 
правової природи шлюбних відносин, їх комплексного характеру (особисті 
немайнові права і обов’язки та ті, що на них ґрунтуються, майнові відносини 
людей у шлюбі). 

Особливістю шлюбних відносин є наявність сукупності засад, які сторони 
не мають права змінювати, а повинні цілковито дотримуватися. Інша річ, що ці 
засади формує як світська, так і духовна влада. Отже, шлюб спирається на 
умови, що мають характер інституцій (досягнення шлюбного віку, наявність 
правового статусу, відсутність споріднення між нареченими), а не умов 
цивільного договору. Наведене свідчить про унікальність та своєрідність 
інституту шлюбу, що стало предметом дискусій, і, як наслідок, зачислення його 
до інституту особливого роду. 

Враховуючи наведене, не можна залишати поза увагою взаємодію в 
шлюбних відносинах публічного та приватного елементів, оскільки саме 
вимоги публічного права щодо дійсності шлюбу чи форми його укладення 
створюють правові умови та необхідні гарантії для реалізації індивідуального 
природного права на шлюб. 
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МЕСТО ИНСТИТУТА БРАКА 
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На базе анализа компонентов правовой жизни древнеримского общества, в статье 
исследовано правовую природу брака, которая определила его место в системе 
римского права и римского частного права в частности. Обнаружены черты брака, 
которые способствовали его становлению как института права. 

Ключевые слова: институт брака, правовая природа брака, публичность брака, 
договорная концепция брака. 
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On the basis of the analysis of legal life of ancient Roman society, the legal nature of 
marriage is researched. Its place in the system of Roman law as well as in Private Roman Law, 
in particular, is defined. Attributes of marriage, that stipulated its evolvement as a law institute, 
are revealed. 

Key words: institute of marriage, legal nature of marriage, publicity of marriage, contractual 
conception of marriage. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КОПНИХ СУДІВ  
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО 

КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (ХІV–ХVI ст.) 

М. Бедрій 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
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У статті висвітлено питання організації та діяльності копних судів на українських 
землях у складі Великого князівства Литовського, виявлено їхню роль у судовій системі цієї 
держави і проаналізовано розвиток цих органів у XIV–XVI ст. 

Ключові слова: копні суди, Велике князівство Литовське, гродські суди, домініальні 
суди. 

Судова система сучасної Української держави потребує подальшого вдоско-
налення та розвитку. Актуальним також залишається питання щодо запровадження 
в Україні органів відновного правосуддя, функції яких могли б виконувати в тому 
числі територіальні громади. Відтак існує необхідність звернення до національного 
правового досвіду, важливою частиною якого є досвід функціонування копних 
судів на українських землях у складі Великого князівства Литовського. 

У XIV ст. сини литовського князя Гедиміна Любарт та Ольгерд, продовжуючи 
окупаційну політику свого батька, захопили Волинську, Чернігівсько-Сіверську, 
Київську землі та Поділля [1, с. 376]. Унаслідок цих подій значна частина 
українських земель була приєднана до Великого князівства Литовського. Після 
перетворення українських князівств на області Великого князівства Литовського та 
призначення для їх управління намісників, воєвод і старост значна частина судової 
влади на цих землях перейшла до них. Юрисдикції намісників спочатку підлягало 
усе населення держави. З кінця XIV ст. їхня судова влада не поширювалась на 
міщан тих міст, які отримали маґдебурзьке право, закріпачених селян, що залежали 
від суду свого феодала, а також на католицьке духовенство [2, с. 111]. Як бачимо, 
державна судова система Великого князівства Литовського не була добре 
розвиненою, що сприяло діяльності недержавних судів. 

В українських селах судочинство здійснювали копні (громадські) суди, які у 
XIV ст. виникли на основі вервних судів. Причому вони утворились як на тих 
українських землях, які входили до складу Великого князівства Литовського, так і 
на тих, які перебували під владою Польського королівства. Крім того, копні суди у 
XIV ст. сформувалися ще й на білоруських землях [3, с. 332]. Основною причиною 
їх формування на українських землях була еволюція українського звичаєвого 
права. Водночас копні суди діяли відповідно до норм цього права. 

Копний суд був єдиним тогочасним судовим органом, який не мав станового 
характеру, адже в його засіданнях брали участь усі суспільні групи: від холопів-
кріпаків до шляхти та представників уряду [4, с. 9]. Тому він мав значний 
авторитет у більшої частини суспільства. 

Територіальна юрисдикція копних судів виражалась у формі копних округів 
(околиць). А. Яковлів зазначав, що територія, на яку поширювалася компетенція 
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копного суду (так звана «копна околиця»), у копному судочинстві відігравала 
значно вагомішу роль, ніж судові округи державних судів. Копна околиця не лише 
визначала територіальну підсудність копного суду, але водночас встановлювала 
склад копного зібрання, тобто копного суду [5, с. 5]. Копні округи включали до 
свого складу декілька сусідніх сіл, а інколи навіть кілька сусідніх волостей. У 
документі 1594 р. зафіксовано, що в Луцькому повіті «водлуг давного звычаю и 
права посполитого люди волостей разных купу збырали» [6, с. 90].  

У кожній державі здійснення судочинства є одним із її завдань. Це стосується 
також Великого князівства Литовського, адже у його судовій системі діяли суд 
великого князя та суди намісників. Однак проблеми зовнішньої політики 
спонукали державу зосередитися на військових і фінансових справах, тому 
здійсненню судочинства не надавалось належного значення. Намагаючись 
уникнути кризи судової системи, центральна влада Великого князівства 
Литовського протягом XV ст. делегувала судові повноваження окремим особам чи 
спільнотам. Внаслідок цього формувалися третейські, домініальні суди та суди для 
іноземців. З цих мотивів держава також сприяла розвитку вже наявних церковних, 
війтівсько-лавничих і копних судів. Формувалась окрема система недержавних 
судів [7, с. 14–15]. Найоб’ємнішим елементом цієї системи були копні суди, адже 
їх кількість значно перевищувала інші недержавні суди. 

У XV ст. на українських землях свої політичні позиції посилила шляхта, що 
було наслідком пожвавлення процесів феодалізації. У Великому князівстві 
Литовському втрата селянами своєї земельної власності зумовлювала обмеження 
свободи сільських громад. Їхні органи місцевого самоврядування і судочинства 
(віче та копні суди) у деяких селах поступово підпорядковувалися вотчинній 
адміністрації [8, с. 40]. Це перешкоджало копним судам повною мірою виконувати 
завдання, покладені на них правовими звичаями.

 
 

Кількість копних судів на українських землях значно скоротилася в середині 
XV ст., адже у 1457 р.1 литовський князь Казимир видав привілей, відповідно до 
якого кожен феодал, який проживав у Великому князівстві Литовському, 
отримував право судити залежних від нього селян [9, с. 189]. Це була важлива 
подія, адже до того часу цим правом користувалися лише найвпливовіші 
землевласники. Отже, різко збільшилася кількість домініальних (вотчинних) судів, 
що й спричинило поштовх у процесі закріпачення селян, а також звуження 
компетенції та скорочення чисельності копних судів. 

У 1468 р. було прийнято Судебник Казимира IV Ягеллона [10]. Порівнюючи 
цей нормативно-правовий акт із «Руською правдою», А. Яковлів дійшов висновку, 
що еволюція права за 300–400 років суттєво не змінила процесуального статусу 
потерпілого, розвинулася в напрямі конструкції процесуальних норм щодо сусідів 
(околиці), які не тільки брали участь у розшуку правопорушника разом з 
потерпілим, але й виконували саме судові функції: встановлювали вину злочинця, 
присуджували покарання та виконували вироки [11, с. 11]. Отже, держава посту-
пово формувала правові основи діяльності копних судів у Великому князівстві 
Литовському. 

У 1497 р. до великого литовського князя Олександра надійшла скарга на князів 
Горських про те, що вони «тятьбу становлять від людей їх, і вони на сок2 людей їх 

––––––––– 
1 За деякими джерелами – у 1447 р. 
2 Тут термін «сок» вжитий не в класичному його значенні, а у розумінні копного суду. 
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кличуть, а вони не ходять». Тому князь постановив, що «мають з обох сторін на 
сок людей своїх і парубків посилати там де шкода стане, а хто не вийде, той без 
суду винен, а шкоду має платити» [12, s. 67]. Це рішення глави держави 
підтверджує суспільний авторитет та державне визнання копного суду у Великому 
князівстві Литовському.  

Державна влада у ранньому Середньовіччі була набагато слабшою, ніж у 
подальших етапах історії, тому громадські інституції могли протягом тривалого 
часу зберігати своє значення. Однак з XV ст. повноваження копних судів почали 
звужуватися [8, с. 44]. Український вчений Ф. Леонтович зазначав, що інколи, 
зокрема для розгляду земельних спорів шляхти, шляхтичі збирали і проводили 
копні суди без участі селянства. Цей вчений також вважав, що існували два 
різновиди копних судів – селянські та шляхетські [8, с. 48]. Теорія про два види 
копних судів є дискусійною. Згаданий дослідник з метою аргументації занепаду 
копних судів і поділу їх на види акцентував увагу на величезній соціальній 
прірві, що назріла між селянством і шляхтою у Великому князівстві 
Литовському, вважаючи її головною причиною цих подій [8, с. 49]. Однак різка 
соціальна прірва між шляхтою і селянством стала помітною лише у XVІІ ст.,  
що мало наслідком вилучення шляхти з-під юрисдикції копних судів, а не їх 
поділ на види.  

До того часу надто різкій соціальний диференціації запобігала низка чинників, 
серед яких визначальне місце посідала наявність проміжного суспільного стану 
між шляхтичами і селянами. Йдеться про так звану «ходачкову» чи «дрібну» 
шляхту. Більшість осіб, що належали до цього суспільного стану, проживали в 
селах. «Ходачкова шляхта» – це дрібні землевласники, які оформилися в єдину 
суспільну групу у XIV–XV ст. на українських землях. У неї зазвичай не було 
підданих селян, вона сама обробляла землю або взагалі її не мала. Представники 
цього суспільного стану поряд із селянами організовували та проводили копні 
суди. У ті часи, коли більшість селян втратили свої права та стали кріпаками, ці 
шляхтичі стали опорою для подальшого функціонування копних судів. Тому з 
часом Ф. Леонтович відмовився від гіпотези про наявність селянських та 
шляхетських копних судів [13, с. 100]. 

Якщо в домініальному суді феодали судили селян, то в копному суді 
траплялися випадки, коли селяни судили шляхтичів. І це було демократичним 
явищем, якому важко навести аналоги в середньовічній Європі. Наприклад, на 
засіданні копного суду, яке відбулось у 1581 р., велося розслідування у справі про 
вбивство луцьких митників. На ньому був присутнім шляхтич Яків Шибенський зі 
своїми селянами. Одна селянка дала свідчення, що вбивство було вчинене з відома 
пана Шибенського, на що той відповів: «Слышу, што здесь и обо мне идет реч, 
эта… женщина и меня вмешала в это дело. Поэтому я, чтоб доказать свою 
невиновность, передаю всех подозреваемых в преступлении суду уряда гродского, 
и сам являюсь в уряд в назначеный срок». Феодал не міг проігнорувати висунуті 
проти нього звинувачення і передав справу до гродського суду, навіть був 
змушений доводити свою невинність, яку піддали сумнівам на засіданні копного 
суду [2, с. 114]. Це підтверджує рівноправність людей усіх суспільних станів перед 
копним судом. 

Також копні суди на українських землях у складі Великого князівства 
Литовського були уповноважені вирішувати кримінальні справи, в яких були 
підсудними панські урядники. Зокрема, 6 березня 1568 р. у с. Любча копний суд 
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прийняв рішення у кримінальні справі про крадіжку, за яким були засуджені до 
смертної кари любецький урядник Ян Нетецький, його дружина Анна, а також 
Лаврик із Богушівки [14, арк. 68]. Отож, у копному судочинстві набув належної 
реалізації принцип рівноправності учасників судового процесу. 

У XVІ ст. на українських землях відбувалися складні історичні події, що мали 
велике значення для державно-правового розвитку. Еволюція копних судів також 
відбувалася на фоні цих подій. Зокрема, їх правовий статус був відображений у 
всіх трьох статутах Великого князівства Литовського3.  

Зміцнення правового становища копних судів на українських землях у складі 
Великого князівства Литовського підтверджується опублікованими та неопубліко-
ваними архівними документами. Наприклад, у 1531 р. між віленською воєводиною 
Єлизаветою Ніколаєвичевою та княгинею Михайлою Мстиславською виник 
великий земельний спір щодо межі між їхніми маєтками – Селищицькою та 
Молодечанською пущами. Для вирішення цього спору пани-рада скликала суд, 
який у відповідному документі названий «копою» [15, с. 3]. Цей факт засвідчує, що 
копні суди посідали важливе місце у судовій системі Великого князівства 
Литовського, а коло їхніх повноважень було широким і не обмежувалося справами 
винятково щодо селян. 

Копні судді згідно зі статутом Великого князівства Литовського 1529 р. 
користувалися такими ж самими гарантіями захисту проти особистих кривд і 
побоїв, як і члени державних судів. З іншого боку, копні судді повинні були 
відповідати за свої дії, якщо на засіданні копного суду вели себе неправомірно 
чи завдали кому-небудь побої: «Коли бы хто в суда кому другому або судьям 
соромотное слово молвил, а тым суда и судей неучстил, таковый мает… каран 
быти… А судья теж на праве седячи не мает никого соромити… А вшакже то 
устовуем для тых судей которые бывают на копах» [2, с. 115]. Отже, 
законодавство Великого князівства Литовського визнавало правовий статус 
копних суддів і забезпечувало його. 

Великий литовський князь Сиґізмунд І Старий у посланні Марковському 
наміснику зазначав: «Наместник твой на волость к ним уезжчати и слуг своих 
усылати и стации на них правети не мает, кроме того, если котрый муж на копу 
наместника твоего подойметь, и теж кроме децких, естли кто кого децкого озметь, 
тогды наместник твой мает на копу ездити и децких давати, кому будеть потреба» 
[16, с. 151]. Перед місцевими державними органами висували вимогу контролювати 
та сприяти діяльності копних судів, внаслідок чого у Великому князівстві 
Литовському копні суди змогли набути значного розвитку. 

Хоча копний суд був ефективним засобом захисту прав українського 
селянства, проте траплялися випадки, коли цей звичаєво-правовий інститут був 
безсилим. Зокрема, у ревізії Луцького замку 1545 р. описано ситуацію, коли 
шляхтичі Олександр і Василь Гостьські незаконно використовували та продавали 
земельну власність сільських громад «котрі до замку Луцького прислухають…». 
Усвідомлюючи свою неспроможність протистояти цьому беззаконню «старці і 

––––––––– 
3 Про це детальніше див.: Бедрій М. Статути Великого князівства Литовського як джерела 

правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529–1842 рр.) / 
М.М. Бедрій // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 49. – Одеса : Юридична літера-
тура, 2009. – С. 145–150.  



М. Бедрій 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 84 

люди», тобто місцеві копні судді, скерували скаргу великому литовському князю 
на дії братів Гостьських [17, с. 174–175]. 

Після судових реформ 60-х років XVІ ст. Велике князівство Литовське було 
розділене на повіти. Згідно зі статутом Великого князівства Литовського 
1566 р., в якому віднайшло своє юридичне завершення реформування судової 
системи, у кожному повіті були створені три повітові суди: земський, 
гродський і підкоморський. До компетенції земських судів належали цивільні 
справи шляхти, справи про належність до шляхетського стану, нагляд за 
діяльністю гродських судів тощо. Кримінальні справи вирішував гродський суд, 
а земельні спори – підкоморський суд. На засіданнях домініального суду 
вирішувались справи феодально залежних селян. Монастирі також мали судові 
органи, проте вони майже нічим не відрізнялися від суду феодала [2, с. 112]. 
Так було утворено чітку державну судову систему за зразком Польського 
королівства. 

У гродських судах судочинство одноособово здійснював намісник, староста чи 
воєвода. Формальною стороною справи займався замковий суддя, а книги вів 
писар. Гродський суд розглядав кримінальні справи всіх вільних людей [18, с. 71]. 
Гродські суди часто ініціювали збори копи. Один з таких випадків передбачала 
ст. 26 розд. ХІ Статуту Великого князівства Литовського 1588 р.: «…тоді третю 
копу присяжну має уряд зібрати» [19, с. 282]. У гродських судах можна було 
оскаржити рішення копних судів. Потерпілий чи засуджений у випадку не вдово-
леності рішенням копного суду могли звернутись у гродський суд з проханням 
переглянути справу. Копний суд також у разі виникнення ускладнень і перешкод 
прийняття рішення міг передати справу на розгляд гродського суду

 
[20, с. 20]. 

Зокрема, у 1586 р. княгиня Магдалина Сокольська зазначала у своїй апеляції до 
Луцького гродського суду: «був суд копний на межі маєтку Сокольського… 
чинений на копі або громаді» [21, с. 142].  

Державна влада здійснювала нагляд за розглядом справ у копних судах, 
делегуючи на засідання копних судів своїх чиновників. До 1566 р. такими 
представниками були вижі. Наприклад, 14 жовтня 1552 р. король польський і 
великий князь литовський Сиґізмунд ІІ Август видав указ, яким призначив 
шляхтича Яна Томковича бути вижем на засіданнях копного суду [22, с. 1].  

Внаслідок судової реформи 60-х років XVI ст. правовий інститут вижа було 
трансформовано у правовий інститут возного. До новоствореного інституту 
перейшов значний обсяг повноважень його попередника, у тому числі нагляд за 
здійсненням копного судочинства. Возний складав протокол засідання копного 
суду і передавав його у гродський судові для запису рішення у гродські актові 
книги. Возний не лише звітував гродському суду про рішення копного суду, але й 
засвідчував деякі інші юридичні факти, що мали процесуальне значення у копному 
судочинстві: огляд трупа, ран, побоїв; покази свідків; неприбуття на засідання 
копного суду; неявку на присягу; взяття винного на поруки; відмову від присяги; 
оскарження копного декрету; примирення сторін та ін.

 
[16, с. 160–161]. Інколи він 

також скликав засідання копного суду. Зокрема, у 1588 р. возний Володимирського 
гродського суду скликав «людей добрих» на копу сочити [23, арк. 8] (свідчити –  
М.Б.). Отже, держава ставила своїм завданням не лише знати про прийняті рішення 
копних судів, але й контролювати кожну стадію процесу.  

Копні суди на українських землях у XVІ ст. за своїми функціями та 
самостійністю прирівнювалися на підставі норм статутів 1529 р., 1566 р. і 1588 р. 
до інших судових органів Великого князівства Литовського. На них поширювалися 
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законодавчі правила про «пересуд» і «пам’ятне» – судові податки, що стягувалися 
зі сторін процесу на користь суддів. Половина цих виплат йшла гродському 
урядові чи феодалові, а інша – копним суддям. Коли винний добровільно не 
виконував рішення копного суду, то феодал, який отримав від потерпілого 
половину «пам’ятного», примушував його це зробити [2, с. 115]. Це було дієвою 
гарантією виконання рішення копного суду. 

Правові звичаї, що зміцнювалися протягом століть, підтверджували авторитет 
копного суду як ефективного судового органу навіть у другій половині XVІ ст., 
коли державна судова система вже оформилася в українських повітах і 
воєводствах. Цей авторитет ґрунтувався в тому числі на силі закону, який захищав 
інтереси копних судів [2, с. 113]. Зокрема, у ст. 9 розділу XІV Статуту Великого 
князівства Литовського 1588 р. було зазначено: «А якщо б скривджений злочином 
хотів шкоду свою розсудити копою, тоді всі в тій околиці… повинні казати 
підданим своїм на копу збиратись» [19, с. 336–337]. Отже, влада Великого 
князівства Литовського зобов’язувала шляхту сприяти функціонуванню копних 
судів. 

У справах, що стосувалися безпосередньо інтересів громади, тобто у 
вирішенні справ про «потраву» (випас худоби на чужій земельній ділянці), 
розкрадання та вбивства копні суди відігравали велику роль як органи судової 
влади. Отже, у Великому князівстві Литовському вони були самостійними 
судовими органами, прирівнювались за своїм правовим статусом до земських, 
гродських, домініальних та інших судів. 

На підставі аналізу тексту статутів Великого князівства Литовського доходимо 
висновку, що копні суди навіть були уповноважені вирішувати земельні спори між 
феодалами. У випадку подання позовів про право власності чи користування 
землею між сусідніми землевласниками організовувались виїзди на копу, на якій ті 
самі «люди добрі», «околичні сусіди», копні судді приймали найдієвішу участь. Ці 
суб’єкти згідно зі статутами 1529 р., 1566 р. і 1588 р. також були активними 
учасниками судового процесу в інших судах Великого князівства Литовського 
(воєводських і намісницьких, а потім гродських і земських). За положеннями 
законодавства Великого князівства Литовського XІV–XVІ ст. копному судові 
належала важлива роль у судовій системі цієї держави [8, с. 41–42].  

Так українське звичаєве право в умовах Великого князівства Литовського 
отримало значні можливості для свого розвитку, тому в цій державі поширився 
правовий інститут копного суду. Він виступав не лише справедливим судом і 
дієвим засобом забезпечення правопорядку, але й отримав загальнодержавне 
визнання у статутах Великого князівства Литовського. Це свідчить про те, що 
інститути, які функціонували в українському звичаєвому праві, були 
демократичними та прикладними для інших європейських народів. 
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В статье освещены вопросы организации и деятельности копных судов на 
украинских землях в составе Великого княжества Литовского, выявлена их роль в 
судебной системе этого государства и проанализировано развитие этих органов в  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ  
У 1920-1923 РОКАХ 
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імені академіка С. Дем’янчука  

вул. акад. С. Дем’янчука, 4, 33024 Рівне, Україна 

У статті на основі аналізу протоколів засідання Уряду УНР в екзилі досліджено 
питання організації його діяльності у 1920–1923 роках. З’ясовано низку проблемних питань, 
пов’язаних з його функціонуванням. 

Ключові слова: Уряд, міністерство, діяльність, закон, постанова.  

Питання щодо організації діяльності Уряду УНР в екзилі є досить актуальним 
з огляду на доцільність і важливість вивчення історії державно-правових інститутів 
в період національно-визвольних змагань українського народу як на території 
України, так і поза її межами. Адже без героїчних зусиль і самопожертви сотень 
тисяч українських патріотів важко уявити існування сучасної Української держави. 

У сучасній науковій літературі ця тема не була належного висвітлена. Окремі 
аспекти досліджували О. Малюта, С. Чернявська, В. Сідак, І. Срібняк та ін. Насам-
перед варто виокремити дисертаційне дослідження І. Срібняка «Військова діяль-
ність уряду УНР в екзилі» (К., 1995). 

Ґрунтовніше тему розкрито в працях представників української діаспори 
В. Сальського, М. Лівицького, Я. Рудницького, О. Шульгина, А. Яковліва та ін. 
Окремі відомості про державний центр УНР в екзилі є в «Енциклопедії 
українознавства» за редакцією В. Кубійовича (Париж-Нью-Йорк, 1954–1989 рр.). 
Проте певним недоліком праць представників діаспори є суб’єктивізм при оцінці 
окремих подій, орієнтація передусім на мемуари, спогади учасників подій, а не на 
документальні джерела. 

В наш час у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і 
управління України зберігається значна кількість архівних матеріалів, спираючись 
на які можна висвітлити різні аспекти діяльності державного центру УНР в екзилі.  

Метою цієї статті є дослідити питання організації діяльності Уряду УНР в 
екзилі, керуючись передусім оригіналами протоколів засідань Уряду УНР в екзилі. 

В листопаді 1920 року армія УНР опинилася в досить складній ситуації з 
огляду на об’єктивні обставини, що склалися, вже не могла чинити опір 
переважаючим силам противника. У зв’язку з цим неминуче постало питання про 
перехід решток армії УНР, державних установ, уряду за кордон для того, щоб у 
майбутньому, за сприятливих обставин, повернутися на батьківщину і відновити 
незалежність.  

Натомість 18 листопада 1920 року відбулося засідання уряду у м. Фрідріхівка 
(в наш час м. Волочиськ Хмельницької області) на порядку денному якого було 
питання про перехід за кордон. Проаналізувавши протокол засідання, а також 
простеживши хід дискусії щодо питань порядку денного можна зрозуміти весь 
драматизм ситуації в якій опинились уряд і армія. 

З доповіддю на засіданні виступив С. Петлюра, який «…повідомив про 
становище на фронті і зазначив, що за браком набоїв може настати момент, коли 
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армія буде позбавлена можливості проводити свою героїчну боротьбу з ворогом. 
Армію необхідно зберегти, аби при першій можливості знов розпочати боротьбу за 
визволення батьківщини. З приводу цього Раді Народних Міністрів належить 
вирішити питання відносно можливого переходу армії і Уряду УНР за кордон, між 
іншим належить вияснити відношення Уряду Речі Посполитої до переходу армії і 
Уряду на територію Польщі» [1, арк. 75]. 

Більшість присутніх на засіданні висловили думку про те, що місцем 
перебування уряду і армії має бути територія Волині, тимчасово окупована 
польськими військами, адже це дасть змогу формувати армію і підтримувати 
зв’язок з іншою частиною України. Особливо наголошував на цьому С. Петлюра, 
який зазначив, що перехід на Волинь буде кориснішим для війська, та для Уряду і 
треба вжити усіх заходів, щоб урядовці переходили на Волинь. На думку головного 
отамана потрібно негайно поінформувати польський уряд. Щодо питання про 
перехід на територію Румунії, то воно було унеможливлене з огляду на те, що 
держава не дасть на це згоди.  

Закрили засідання уряду о 17-й годині. Але водночас у постанові Ради Народ-
них Міністрів було зазначено на необхідності продовжити розгляд цього питання 
на вечірньому засіданні о 20-й годині. Очевидно цей час був необхідним для 
з’ясування у польського Уряду можливості переходу кордону. 

На вечірньому засіданні, яке було відкрито о 21-й годині, С. Петлюра повідо-
мив що представник польського уряду капітан Марушевський отримав наступне 
розпорядження щодо умов переходу через польський кордон: «1) хворі, ранені, 
біженці, перепускаються через польський кордон; 2) вищому командному складу 
дається право мешкати на території Польщі при закордонних паспортах; 3) військо 
Української Народної Республіки направляється в цілій єдності частинами в 
Ланцут-Берестя, при певних ознаках інтернування, за старшинами залишається 
холодна зброя, уніформа і власне майно, козаки складають зброю; 4) частини 
розташовуються окремо; 5) уряд розташовується в Ржешові і Тарнові; 6) державне 
майно і зброя поступають в депозит» [2, арк. 75 зв.]. 

Так, С. Петлюра також повідомив, щодо отримання даних про те, що польські 
війська за домовленістю з Радянською Росією повинні звільнити протягом 9 днів 
частину Волині, тимчасово ними окуповану. Наголошувалося також на 
неможливості армії через відсутність набоїв продовжувати боротьбу за неза-
лежність і необхідність перейти кордон з метою збереження кадрів, майна і 
коштів, продовження діяльності за кордоном і неприпинення діяльності закордонних 
місій. 

На думку сучасної дослідниці В.В. Соловйової «діяльність дипломатичних 
місій УНР за кордоном, суттєво сприяла процесам державотворення, піднесенні її 
престижу в очах європейської і світової громадськості, зміцнювала міжнародний 
зв’язок. Крім 25 дипломатичних місій український Уряд надсилав у різні країни 
світу спеціальні торгово-економічні, військово-дипломатичні місії, а також 
делегації з питань репатріації військовополонених українців» [3, с. 14]. І незва-
жаючи на втрату території Уряд УНР планував використовувати місії, які діяли і 
надалі. 

Попри втрату території і цілком очевидну необхідність переходу польського 
кордону, С. Петлюра все ж таки ще мав певну надію на повернення в Україну. Він 
зазначав, що виконується план скупчення всієї кінноти в тилах ворога з метою 
перехоплення ініціативи, піднесення бойового духу армії. І тому, на його думку, 
дискусія щодо переходу за кордон ведеться лише умовно. 
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Але водночас реалізація цього плану цілком очевидно була малоймовірна. 
Враховуючи ситуацію, що склалась, наприкінці засідання прийнято постанову, яка 
складалася з трьох пунктів: «1) Константувати, що причиною невдач армії УНР в 
боротьбі з радянськими військами є брак набоїв і амуніції. 2) Визнати доцільним в 
разі необхідності перехід армії і Уряду УНР на територію Польщі. 3) Негайно 
командирувати в Варшаву товариша міністра внутрішніх справ Дмитріїва для 
налагодження справи переходу армії, Уряду і громадян УНР на територію Польщі, 
використати для цієї справи також Міністерство закордонних справ і 
дипломатичну місію в Варшаві» [4, арк. 77 зв.].  

Уповноваженому від Уряду УНР були дані певні вказівки щодо умов переходу 
через польський кордон. Умови, які повинен був відстоювати уповноважений, 
відрізнялися від тих, що їх запропонував представник польського уряду капітан 
Марушевський. 

Питанням ведення переговорів щодо безпосереднього розташування військ, 
уряду, громадян УНР на території Польщі було доручено займатися міністрові 
сповідань Огієнку, згідно з постановою Ради Народних Міністрів від 19 листопада 
1920 року [5, арк. 68]. І вже 27 листопада 1920 року на засіданні уряду заслухано 
його доповідь. У постанові, яка була прийнята, з цього приводу висловлювалась 
подяка міністрові Огієнку і було створено на чолі з ним відповідна комісія для 
подальшого розташування Уряду в Польщі. 

Всього українсько-польський кордон в листопаді 1920 року перейшло 
«близько 1680 державних службовців, 3500 офіцерів, 11500 солдатів. Українці 
були розміщені в кількох таборах – Ланцут, Вадовіце, Каліш, Александров, 
Щепірна» [6, ст. 291].  

В м. Тарнові було прийнято рішення розташувати «близько 200 урядовців, а 
саме: міністерства внутрішніх справ – 30, міністерства народного господарства – 
20, міністерства освіти – 5, міністерства здоров’я – 2, міністерства пошт і 
телеграфів – 8, міністерства шляхів – 25, міністерства юстиції – 10, міністерства 
фінансів – 40, міністерства єврейських справ – 2, міністерства праці – 3, 
військового міністерства – 12, міністерства сповідань – 5, державної канцелярії – 
14, державного контролю – 16, особистої канцелярії голови Ради Народних 
Міністрів – 9 і міністерства земельних справ – 8» [7, арк. 70]. Для розташування 
членів уряду в м. Тарнові Огієнко орендував у готелі «Брістоль» 10 кімнат, 3 зали 
і кухню.  

З 1920 до першої половини 1923 року це місто стало місцем перебування 
державного центру УНР в екзилі, який складався з Уряду і Директорії. В готелі 
«Брістоль», де розташовувався уряд, приймали закони, постанови, готувались 
відозви до урядів і народів світу, розробляли план Другого зимового походу та ін. 

Правовою основою діяльності Уряду УНР в екзилі були насамперед два 
закони, ухвалені Радою Народних Міністрів 12 листопада 1920 року – «Про 
тимчасове Верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній 
Республіці» та «Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки». 

Відповідно до прийнятих законів було насамперед розмежовано функції 
законодавчої і виконавчої влад. Зокрема, у ст. 1 закону «Про тимчасове Верховне 
управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці» було 
зазначено: «Верховна влада Української Народної Республіки тимчасово 
організується шляхом нижчезазначеного розмежування та координування вищих 
Державних функцій поміж Директорією, Державною Народною Радою і Радою 
Народних Міністрів» [8, ст. 86].  
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Законодавча влада до скликання парламенту належала Державній Народній 
Раді, термін повноважень якої мав становити не більше одного року. Але поряд з 
цим було передбачено, що якщо після закінчення одного року повноважень не буде 
можливості скликати парламент, повинні бути призначені на тих самих підставах 
нові вибори Державної Народної Ради. До її складу повинні були входити 
представники від населення, політичних, громадських, наукових, професійних і 
кооперативних організацій і установ. 

Розроблення законопроектів було передбачено Державною Народною Радою 
або Радою Народних Міністрів. Законопроекти повинні були ухвалювалися Дер-
жавною Народною Радою більшістю голосів присутніх членів. Поряд з цим згідно 
зі ст. 7 закону «Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в 
Українській Народній Республіці», внесені в Державну Народну Раду законо-
проекти могли ухвалюватись нею самою, або передавались для ухвалення Радою 
Народних Міністрів [9, с. 87]. 

Закон «Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки» не був 
реалізований. Функція законодавчого органу влади зберігалася за Радою Народних 
Міністрів. 

У січні 1921 року уряд прийняв закони: «Про утворення фінансової комісії при 
міністерстві фінансів», «Про Раду Республіки», «Про доповнення закону 12 листо-
пада 1920 року «Про вище військове управління», «Про утворення посади міністра 
без теки, про встановлення штатів канцелярії», «Про заміну штатів надзвичайної 
дипломатичної місії УНР в Чехословаччині і асигнування 27500 чеських крон на її 
утримання» та ін. [10, арк. 76]. Прийняті постанови стосувалися питань призна-
чення на посади, асигнування коштів на різні потреби, продажу рухомого майна, 
що було за кордоном, утворення тимчасових комісій для підрахунку державного 
майна, встановлення тимчасових ставок добових членам Ради Республіки та ін. 
[11, арк. 77].  

Найважливішим законом, прийнятим в цей період, був закон від 9 січня 1921 року 
«Про Раду Республіки». Його прийняття було продиктовано неможливістю скликати 
за кордоном, згідно з законом від 12 листопада 1920 року Державну Народну Раду. 
Рада Республіки повинна була стати представницьким органом влади УНР. 

Урочисте відкриття засідання Ради Республіки відбулося 3 лютого1921 року. В 
засіданнях Ради Республіки брало участь 67 депутатів, що представляли українські 
політичні партії, профспілкові та культурно-освітні організації. 

Припинила своє існування Рада Республіки 5 серпня 1921 року згідно з 
постановою Ради Народних Міністрів та наказом Голови Директорії С. Петлюри. 
Зокрема в наказі було зазначено: «…першу легістативу Ради Республіки вважати 
закінченою, другу легістативу скликати в найкоротшому часі. У виконання цього 
розпорядження Рада Народних Міністрів має вчинити певні розпорядження» 
[12, арк. 5]. 

З цим наказом С. Петлюри і постановою Ради Народних Міністрів не пого-
дилися члени Сеньорен-конвенту, які наголосили, що вони «є незаконними і нікого 
не зобов’язуючими актами, а кабінет Пилипчука є незаконним, бо не погоджений з 
членами Сеньйорен-конвенту» [13, арк. 6]. На засіданні представників політичних 
партій і організацій, яке відбулось у вересні 1921 року, було прийнято резолюцію 
«добиватись негайної ліквідації кабінету Пилипчука та ануляції всіх його 
розпоряджень» [ 14, арк. 6]. 

Надалі діяльність Ради Республіки не було відновлено. 19 жовтня 1921 року 
прийнято закон «Про припинення чинності канцелярії Ради Республіки» та 
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постанову «Про звільнення за штат службовців канцелярії з 1 листопада 
1921 року». А 4 листопада 1921 року підписано наказ в.о. державного секретаря, 
надвищого судді Шияніва в якому було зазначено: «…всі справи та матеріали 
законодавчого характеру, що маються в канцелярії Ради Республіки прийняти по 
описі в.о. директора департаменту законодавчих справ Томашівському, а все майно та 
інші справи канцелярії в.о. директора департаменту загальних справ Троїцькому» 
[15, арк. 23]. 

Закони і постанови приймала Рада Народних Міністрів. Для забезпечення їх 
діяльності утворено дві комісії: фінансово-економічну та політично-адміністра-
тивну. Одним із завдань комісії було «виконання конкретних доручень Ради 
Міністрів, а саме: складання законопроектів і різних висновків, що до тих питань і 
справ в обсягу діяльності комісій, які передається до комісій в Раду Народних 
Міністрів» [16, арк. 32 ]. 

У 1922 – на початку 1923 року Рада Міністрів приймала переважно постанови, 
які стосувалися таких питань, як: надання допомоги бувшим службовцям а також 
військовим, надання допомоги при переїзді сім’ї з Радянської України до Польщі, 
затвердження штату тимчасової мобілізаційної комісії, асигнування в роз поряд-
ження Міністерства внутрішніх справ 35000 польських марок на таємні видатки, 
зарахування в запас армії і флоту та народного резерву громадян УНР та ін. [17, 
арк. 3, 12, 26, 27, 32, 39, 41, 43, 77]. 

Однією з основних проблем в діяльності Уряду УНР в екзилі була відсутність 
достатньої кількості коштів, необхідних для виплати заробітної плати і 
забезпечення функціонування. Поряд з цим потрібно було ще утримувати окремі 
дипломатичні місії, які залишилися.  

Бюджет уряду складався з коштів, які надавав польський уряд, окремих 
пожертв, а також коштів, вивезених під час евакуації. Особливо актуальним це 
питання стало після підписання в березні 1921 року Ризького мирного 
договору.  

Зважаючи на складну фінансову ситуацію Рада Народних Міністрів нама-
галась працевлаштувати своїх службовців. Зокрема на засіданні уряду від 3 серпня 
1921 року було зазначено, що на Віленській залізниці працює багато колишніх 
службовців, які мають пристойну заробітну плату. Враховуючи наявність 
вакантних посад на залізниці, за пропозицією державного секретаря було прийнято 
рішення повідомити про це працівників, яких найближчим часом повинні 
звільнити [18, арк. 31]. 

Відсутність достатньої кількості коштів, а також неможливість подальшого 
перебування в Польщі змусило уряд піти на значне скорочення штатів. І на 
засіданні від 23 квітня 1923 року було прийнято рішення про переїзд до нового 
місця перебування лише 24 працівників. Але і така кількість на думку державного 
контролера була великою. З приводу цього він зазначав: «Коли навіть погодитись з 
тим, що всі присутні тут міністри, котрих налічується 10 осіб, мусять переїхати в 
нове місце осідку, то в усякому разі число урядових осіб інших рангів (від 3 до 4) 
всього 14 осіб, намічених Радою Міністрів для переїзду, слід визнати занадто 
великим, непосильним для нашого скарбу. Вважаю необхідним, аби було 
переведено дальше скорочення з тим, щоб загальне число осіб, які переїдуть до 
нового осідку не перевищувало 16» [19, арк. 61–61 зв.].  

Надалі у довоєнний і післявоєнний періоди було проведено реорганізацію 
діяльності Уряду, Державного центру УНР в екзилі відповідно до певних реалій і 
вимог часу. Змінювалося також місце перебування.  
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Останній Президент УНР в екзилі М. Плав’юк 22 серпня 1992 року під час 
урочистого засідання Верховної Ради передав Президентові України Л. Кравчуку 
грамоту про складання повноважень і припинення діяльності державного центру. 
Було зазначено також, що незалежна Україна продовжує державно-національні 
традиції і є правонаступницею УНР. Згодом в урочистій обстановці у 
Маріїнському палаці було передано також прапор, печатку, документи, книги та 
інші цінні речі. 

Так період 1920–1923 років був першим періодом в існуванні уряду, 
Державного центру УНР в екзилі. Це був досить складний і насичений подіями 
період налагодження діяльності державних установ за кордоном. Було прийнято 
низку законів і постанов, які стосувалися діяльності Державного центру. В цей час 
керівні діячі УНР ще мали надію щодо повернення на батьківщину і відновлення 
незалежності. Але з кожним місяцем існування дедалі реальнішим і очевиднішим 
ставало тривале існування державних установ в еміграції. Потрібно було 
пристосовувати їхню діяльність до нових вимог часу, змінювати методи і напрями 
боротьби за незалежність. 
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исследуется вопрос организации его деятельности в 1920–1923 годах. Выяснено ряд 
проблемных вопросов, связанных с его функционированием. 
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АВСТРІЙСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1848 р.:  
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ, 
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У статті розглянуто причини та наслідки революції 1848 р. в Австрійській імперії. 
З’ясовано політико-правові передумови прийняття австрійської конституції 1848 р., 
досліджено її структуру та розкрито основні положення, висвітлено основні причини її 
скасування. 

Ключові слова: конституціоналізм, конституція, Австрійська імперія, Галичина. 

Політичне безправ’я, соціальний та національний гніт, а також непомірні 
феодальні повинності та панщина, які відчувало на собі просте населення 
більшості європейських країн, призвели у 1848 р. до революційних подій, що 
сколихнули усю Європу. «Весна народів» стала важливим етапом, на шляху до 
закріплення прав людини на рівні конституційного законодавства та становлення 
сучасної європейської правової культури. 

Ці революційні події вплинули також й на українське населення Галичини, яка 
на той час перебувала у складі Австрійської імперії та вказали йому нові шляхи для 
боротьби за свою національну ідентичність та незалежність. Вплив «Весни 
народів» на правове становище та правову культуру населення Галичини був 
настільки суттєвим, що знайшов своє відображення у багатьох наукових працях. 
Зокрема, їх висвітлювали у своїх працях такі авторитетні українські вчені як 
І. Франко, К. Левицький, М. Грушевський. 

У 70–80 рр. XVIII ст. політика Австрійської імперії характеризувалась 
суттєвим політичним поступом та реформаторством. Завдяки реформам, 
запровадженим Марією-Терезою та Йосифом ІІ, було зроблено перші кроки до 
скасування кріпацтва. Так у 1782 р. скасовано особисту залежність селян від 
поміщиків, надано селянам право обирати професію без згоди пана, одружуватись, 
переселятися, передавати майно у спадщину та ін. У 1784 р. сільським громадам 
надано права самоврядування. З 1786 р. до трьох днів обмежено панщину. 

Після смерті Йосифа ІІ ситуація цілком змінилася. Реформи перестали 
впроваджуватись і становище підвладних Австрії народів знову почало погір-
шуватись. Внаслідок постійно зростаючого свавілля поміщиків галицькі селяни 
почали масово втрачати землю. Як наслідок, у середині ХІХ ст. 2/3 селян не мали 
навіть того мінімуму землі, який би міг забезпечити їх засобами для існування. Це 
призвело до численних селянських виступів та повстань. Зокрема, повстання 1817–
1822 рр. охопило більшу частину Галичини [1, с. 357]. 

Не набагато кращим було становище робітників. Індустріалізація австрійської 
промисловості спричинила збільшення кількості робочих місць, однак умови праці 
були жахливими. На фабриках та підприємствах Австрійської імперії часто не було 
належного медичного обладнання, санітарних умов для роботи, приміщення були 
погано освітлені та мали погану вентиляцію. Окрім цього, не існувало законодав-
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чого обмеження робочого часу. Значна частина робітників змушена була працю-
вати по 12–14 годин на добу за мізерну заробітну плату. 

Значне незадоволення проявляла також дрібна буржуазія, яка не мала 
економічних та законодавчих можливостей для боротьби з власниками великих 
промислових підприємств. Як наслідок чимало невеликих підприємств були 
розорені або ж потрапили у вкрай незручне економічне становище. Це призвело до 
тривалого протистояння між дрібною та великою буржуазією [2, с. 261]. За таких 
умов потрібна була лише маленька іскорка, від якої б розгорілось справжнє 
загальноімперське повстання. Такою іскрою стала революція у Франції.  

Революційна ситуація у Франції виникла наприкінці 1847 р. внаслідок 
недолугої економічної політики французького уряду. Становище французьких 
громадян було не кращим, ніж австрійських. Масове безробіття, бідування 
робітників та селян поглиблене неврожаєм та гострою економічною кризою 
спричинили невдоволення урядом. Парламент звинувачував уряд у хабарництві, 
розтраті державних коштів та зраді національних інтересів. Як наслідок, 22 лютого 
1848 р. десятки тисяч парижан (переважно це були робітники, ремісники і 
студенти) організували численні мітинги та демонстрації, які переросли у збройне 
протистояння з поліцією та військами. Однак, не зважаючи на запеклий опір влади, 
вже 25 лютого 1848 р. Францію було проголошено республікою [3, с. 82]. 

Події у Франції надихнули на загострення політичної боротьби широкі верстви 
населення Австрійської монархії. Революція розпочалась в Угорщині 3 березня 1848 р. 
з виступу угорського політика Лайоша Кошута перед будівлею Парламенту в 
Братиславі. Заворушення відбувались також у Відні. Протестувальники вимагали 
відставки австрійського канцлера К. Меттерніха, відміну цензури та прийняття 
конституції. Найбільшого розмаху австрійська революція набула 13 березня 1848 р.  
[2, с. 262]. Вона охопила усі коронні краї Австрійської монархії. 

Революційні події торкнулись і Галичини. Національно-визвольну боротьбу 
проти монархії очолювали переважно представники польської шляхти та буржуазії, 
які не переймалися правами та свободами українського населення краю. Польські 
ліберальні та прогресивно-шляхетські діячі (Р. Геферн, Ф. Земялковський, Ф. Смолька) 
та ін. склали петицію до австрійського імператора, у якій висувались вимоги 
знищення цензури, звільнення політичних в’язнів, організації національної гвардії, 
скасування селянських повинностей, запровадження польської мови в діловодстві і 
школах, призначення на всі посади місцевих людей, реорганізації сейму та рівності 
перед законом [4, с. 104].  

Під час підготовки цієї петиції брали участь і представники українського 
студентства. На їхню пропозицію згадати у петиції не лише польську мову, але й 
русинську (українську) представники польського населення заявили, «що 
русинська мова є діалектом польської мови». 

Враховуючи політичне суперництво з поляками, українці 19 квітня 1848 р. 
подали свою власну петицію до імператора, у якій вимагали впровадження 
української мови викладання у школах та університетах Галичини, оголошення 
нормативно-правових актів для українців українською мовою, обов’язкового 
володіння урядовцями українською мовою, рівноправності греко-католицького, 
вірменського та римо-католицького обрядів, доступу українців до урядових посад. 
Ця петиція отримала формальну підтримку австрійського уряду [5, с. 15–17], однак 
її положення не були реалізовані. 

Революційні події 1848 р. призвели до відставки і втечі до Англії канцлера 
К. Меттерніха [2, с. 262]. Також патентом від 15 березня 1848 р. було скасовано 
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цензуру [6, s. XI]. Намагаючись припинити заворушення серед селян, імператор 
Фердинанд І видав патент від 17 квітня 1848 р., яким оголосив, що з 15 травня 
1848 р. у Галичині «всі панщинні роботи і підданські данини скасовуються за раху-
нок держави». Враховуючи те, що революційні настрої в імперії не припинялись 
імператор Фердинанд І видав 25 квітня 1848 р. патент, яким затвердив першу 
австрійську конституцію (так звана конституція Піллерсдорфа – таку назву 
конституція отримала за ім’ям міністра внутрішніх справ Австрії, під керівництвом 
якого вона розроблялась) [7, с. 239]. 

За своїм змістом це був сучасний і досить прогресивний документ. Консти-
туція залишала без змін кордони імперії. Однак передбачала певні національні 
гарантії для народів, що входили до складу імперії. 

Конституція 1848 р. складалась з двох частин – імператорського патенту від 
25 квітня та «Конституційного документу Австрійської імперії». Конституційний 
документ поділявся на сім розділів:  

Розділ І. Загальні положення;  
Розділ ІІ. Імператор;  
Розділ ІІІ. Громадянські і політичні права мешканців держави;  
Розділ IV. Міністри;  
Розділ V. Державний сейм;  
Розділ VІ. Діяльність Державного сейму;  
Розділ VІІ. Провінційні стани. 
У патенті зазначались причини видання конституції 1848 р. Зокрема у ньому 

містилось посилання на патент від 15 березня 1848 р., у якому імператор обіцяв 
прийняти конституцію. Імператор наголошував, що видання конституції є проявом 
його піклування про народ Австрійської імперії. «Ми розпоряджаємось, – 
зазначалось в конституції – що положення, які містить цей конституційний 
документ, мають служити непорушними супровідними нормами всім Нашим 
підданим без винятку, а також всім духовним, цивільним і військовим органам 
влади». 

В загальних положеннях конституції зазначалось, що всі країни, які входять до 
Австрійської імперії, творять нероздільну конституційну монархію, а поділ 
територій окремих провінцій залишається без змін. Передбачалось також, що всім 
народам, які проживають в імперії гарантується недоторканість їхньої національ-
ності і мови. 

Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову дотримувався 
лише частково. У конституції детально регламентувалось здійснення виконавчої та 
законодавчої влади. Так у розділі ІІ конституції зазначалось, що імператор не 
відповідає за виконання урядової влади, однак його накази для набуття юридичної 
сили вимагають спільного підпису з відповідальним міністром [6, s. 12–14]. Таким 
чином, в конституції 1848 р. закріплювався інститут контрасигнації та принцип 
відповідальності міністрів перед парламентом (у тому числі за контрасигновані 
ними рішення імператора). 

Для покарання міністрів передбачалось прийняття відповідного закону, який 
повинен був визначити підстави, обсяг та порядок притягнення до відповідальності 
(§ 33) [6, s. 16]. Однак конституція 1484 р. невдовзі втратила чинність, а зазначений 
закон так і не був прийнятий. 

Імператор вважався главою виконавчої влади, однак він також здійснював 
законодавчу владу разом з Державним Сеймом (рейхстагом) (§ 10). Він призначав 
посадовців на всі державні посади, присвоював усі високі звання, нагороджував 
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орденами, присвоював звання шляхті, здійснював керівництво головною коменда-
турою та розпоряджався Збройними силами імперії (§ 11). 

Імператор Австрії був суб’єктом законодавчої ініціативи, до його компетенції 
належало санкціонування законів прийнятих парламентом. Він повинен був 
щороку скликати рейхстаг і мав право продовжити його діяльність або розпустити 
його. В такому випадку протягом 90 днів повинен був скликатись новий 
парламент. У випадку смерті Імператора рейхстаг повинен був зібратись протягом 
чотирьох тижнів (§ 15–16) [6, s. 14].  

Рейхстаг складався з двох палат: Сенату і Палати депутатів. Він обирався на 
5 років і скликався щорічно (§ 34).  

Тимчасовий закон про вибори від 9 травня 1848 р. передбачав, що чисельність 
депутатів Сенату не повинна перевищувати 200 осіб [6, s. 19]. За конституцією 
1848 р. до складу Сенату входили: 

– князі імператорського дому, які досягли 24-річного віку; 
– члени, яких Імператор призначив довічно, не зважаючи на їхній стан і 
походження; 

– 150 членів, вибраних найвизначнішими власниками земельного майна із свого 
кола на весь час виборчого періоду (§ 35). 
До Палати депутатів входило 383 членів. Обрання всіх членів Палати 

депутатів повинно було базуватися на кількості населення і на основі 
представництва всіх громадських інтересів (§ 36) [6, s. 16].  

Порядок проведення виборів регламентувався Тимчасовим законом про 
вибори, підписаним 9 квітня 1848 р. та опублікованим 11 квітня в урядовій газеті 
«Wiener Zeitung» [4, с. 106]. Згідно з § 19 даного закону, один депутат обирався від 
50 000 мешканців імперії [6, s. 22]. Виборчих прав позбавлялись жінки, робітники, 
які одержували тижневу або поденну заробітну плату, слуги і особи, що 
користувались громадською допомогою. Пасивне виборче право обмежувалось  
30-річним віком [4, с. 106]. 

Конституція передбачала, що члени обох палат мали право голосувати лише 
особисто. Депутати обох палат були наділені депутатським імунітетом. Жодного 
депутата не можна було під час роботи рейхстагу притягати до суду і 
арештовувати без чіткого дозволу палати, до якої він належав, за винятком 
затримання його безпосередньо на місці злочину (§ 40, 42) [6, s. 16]. 

Для того, щоб закон вважався прийнятим його повинні були підтримати обидві 
Палати та санкціонувати імператор. Для того, щоб засідання парламенту були 
правомочними передбачалась кількість осіб, які повинні бути присутні на ньому. 
На засіданні Сенату повинні були бути присутніми 30 членів, а на засіданні Палати 
представників – 60 (§ 45, 49). 

Порядок внесення змін до конституції був складніший ніж до звичайних 
законів. Проекти законів, які мали доповнити, пояснити або змінити положення 
конституції вимагали згоди двох третіх присутніх з кожної палати. При ухваленні 
всіх інших проектів законів вистачало абсолютної більшості голосів (§ 50–51). 
[6, s. 17–18]. Це положення повинно було забезпечити підвищену стабільність 
норм конституції, порівняно з нормами інших законодавчих актів. 

Про окремі органи судової влади в конституції не згадувалось. Було визначено 
лише, що правосуддя здійснюється від імені імператора (§ 14). Однак конституція 
надавала суддям певні законодавчі гарантії. У § 28–30 зазначалось, що суддю 
можна відхилити, понизити в посаді, всупереч його волі перевести на інше місце 
роботи або звільнити лише на підставі суду. Правосуддя здійснювалось усно на 
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відкритому судовому засіданні. В кримінальному правосудді передбачалось 
впровадження судів присяжних, організацію яких повинен був визначити окремий 
закон. Усі зміни в організації судів можна було впровадити лише у вигляді закону 
[6, s. 15]. 

Імператор також наділявся певними повноваженнями у сфері судочинства. Він 
мав право помилування або зменшення покарання. Однак у справах щодо 
помилування засуджених міністрів, його повноваження залежали від того, чи було 
подано відповідну заяву однією з двох палат Державного Сейму (§ 13) [6, s. 14]. 

Таким чином, за конституцією 1848 р. імператор мав повноваження у сфері 
виконавчої, законодавчої і судової влади. Усі гілки влади залежали від нього. 
Механізм стримувань та противаг, який би забезпечував їхню незалежність був 
малофункціональним та надавав значну перевагу імператору. 

Однією з найкращих рис конституції 1848 р. було законодавче закріплення 
громадянських та політичних прав мешканців Австрійської імперії. Зокрема, у 
розділі ІІІ конституції гарантувалась свобода віросповідання та свобода совісті 
(§ 17).  

Гарантувалась також особиста недоторканість та недоторканість житла – ніхто 
не міг бути затриманий інакше як з дотриманням правової форми (тобто, в порядку 
передбаченому законом), за винятком, коли його спіймали безпосередньо на місці 
злочину. Протягом 24 год. після затримання кожен затриманий повинен бути 
повідомлений причини свого затримання. Обшук його будинку міг здійснюватись 
лише у випадках і у формах, які передбачені законом (§ 18). Гарантувалась також 
свобода слова і преси (§ 19). 

Цікавим є положення § 20 конституції, згідно з яким цими правами могли 
також користуватися іноземці. 

Усім громадянам надавалось право мати у власності землю, заробляти гроші 
всіма дозволеними законом шляхами, працювати на будь-яких службах і обіймати 
будь-які (навіть високі) посади. Вони наділялись правом подавати звернення до 
органів держави, створювати юридичні особи (§ 22–24). 

Згідно з § 25 конституції, її положення поширювались на всіх без винятку 
громадян держави: вони визнавались рівними перед судом, однаково підлягали 
військовій службі та податковому обов’язку і жоден з них не міг бути позбавлений 
всупереч своїй волі справедливого суду [6, s. 14–15]. 

Загалом, австрійська конституція від 25 квітня 1848 р. була прогресивним 
документом. Скориставшись її положеннями, представники галицької інтелігенції 
та духовенства заснували 2 травня 1848 р. у Львові Головну Руську Раду на чолі з 
єпископом Г. Яхимовичем. Вона повинна була представляти інтереси українського 
населення монархії [7, с. 239], на противагу «Раді народовій», що була створена 
галицькими поляками 15 квітня 1848 р. [5, с. 15]. Обмежену програму Ради, що 
вимагала утворити окремий український коронний край, підтримали представники 
Закарпаття, які прагнули вийти зі складу Угорщини та об’єднатися з Галичиною у 
складі Австрійської монархії [7, с. 239]. Однак боротьба за національне відрод-
ження, яка розгорілася в Галичині, невдовзі була придушена. 

Зміна політичної ситуації спричинила до чергових конституційних змін. 
Конституція 1848 р. так і не була впроваджена у життя. Вже 16 травня усі дії щодо 
втілення її у життя були офіційно призупинені [8, с. 395]. 30 травня було прийнято 
новий закон про вибори. Цей закон скасував верхню палату парламенту, знизив 
пасивне виборче право до 24 років та не встановлював обмежень у виборчих 
правах [9, с. 127]. 
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Революція 1848 р. викликала піднесення національно-визвольних рухів по всій 
території Австрійської імперії. Однак разом із піднесенням національно-визвольної 
боротьби, почалась і міжнаціональна боротьба. Угорці негативно сприймали 
прагнення українського населення Закарпаття приєднатися до Галичини. У 
Галичині національні ідеї українців зустріли супротив серед польських політичних 
діячів. Подібні міжнаціональні суперечності виникали в усіх краях імперії. 
Внаслідок цього революційні сили виявились розпорошеними та змушені були 
шукати компроміс з центральною владою Австрії [8, с. 395]. 

Перший з’їзд австрійського парламенту відбувся лише в середині липня 1848 р. 
Внаслідок революційних подій його засідання відбувались у провінційному 
моравському (чеському) місті Кремзірі. Від Галичини та Кракова було обрано 
100 депутатів, в тому числі 27 поміщиків, 20 представників інтелігенції, 4 міщан, 
15 священників, 31 селянин, 2 євреї і губернатор Ф. Стадіон. Серед них було 27 депу-
татів-українців (14 селян, 9 священників і 4 представники світської інтелігенції).  

Депутати вимагали скасування феодальних повинностей без викупу в 
поміщиків. Питання про викуп було поставлено на голосування парламенту 
31 серпня. Більшістю голосів було вирішено, що без викупу скасовуються лише ті 
повинності, що пов’язані з особистою залежністю селян. А такі повинності як 
чинші та сервітути потрібно було викуповувати. Закон про скасування феодальних 
повинностей за викуп набрав чинності 7 вересня. Згідно з його вимогами, селяни 
повинні були заплатити дві третини викупних платежів, а держава одну третину 
[9, с. 127–128]. Внаслідок цього більшість селян, які не мали достатньо коштів для 
викупу, фактично втратили можливість отримати землю. Таким чином, 
звільнившись від соціальної залежності, українське селянство потрапило в 
економічну залежність. 

Усі спроби українських депутатів пом’якшити кабальні умови скасування 
кріпацтва завершилися поразкою. Це призвело до нових заворушень серед 
селянства та масштабних повстань. Одним із найбільших було повстання під 
проводом депутата Л. Кобилиці, яке охопило Буковину. У 1848 – березні 1849 рр. 
відбулося значне військове протистояння [8, с.396].  

Не стояв осторонь і Львів. У листопаді 1848 р. там відбулося масове збройне 
повстання. Ось як описано дії львів’ян у кримінальній справі Львівського 
кримінального суду: «Перші барикади виникли під керівництвом легіонерів 
поблизу будинку університету, для їх будівництва з бруківок виймали каміння, а з 
будинків частково добровільно, а частково насильно, приносили манаття… Від 
пізнього вечора 1 листопада до ранку 2 листопада чернь, частково під 
керівництвом гвардійців і легіонерів, почала нападати на склади з залізом і 
крамниці зі зброєю, забирати коси, рушниці та іншу зброю, озброюючись проти 
війська» [1, с. 429]. Наведені матеріали свідчать, що львівське повстання охопило 
широкі версти населення – простих робітників, студентів (у повстанні брав участь 
студентський легіон), гвардійців. 

Однак революційна боротьба була придушена. Збройне повстання у Львові 
завершилось поразкою. Військо зламало опір львів’ян за допомогою артилерії 
[5, с. 45–46]. Видатний політичний діяч та депутат австрійського парламенту 
Л. Кобилиця був позбавлений депутатського мандату, а після тривалої боротьби 
заарештований та засуджений військовим судом до заслання (де він і помер у 
1851 р.) [9, с. 127].  

Революція 1848 р. завершилась поразкою та розпуском австрійського парла-
менту. Імператор Фердинанд І 2 грудня 1848 р. зрікся трону, а на його місце 
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прийшов молодий Франц-Йосиф І. У своєму маніфесті, оголошеному при вступі на 
трон, він відверто підтримав конституційні засади формування державної влади, 
однак наголосив на необхідності збереження державної єдності монархії [11, 
s. 406–407]. Розпочалась посилена робота уряду над новим конституційним 
проектом. 

Нова «октройована» (тобто, дарована) конституція була схвалена патентом 
Франца-Йосифа І від 4 березня 1849 року. Вона складалася з двох частин: 
цісарського патенту про конституцію для Австрії та патенту про політичні права, 
гарантовані конституційним устроєм держави. Ця конституція перетворювала 
Австрію у централізовану державу, в якій вся повнота влади зосереджувалась у 
руках цісаря і його уряду, обмежуючи на їхню користь права громадян і 
повноваження парламенту. Стаття 77 цієї конституції передбачала надання 
крайових конституцій всім коронним землям [10, с. 24]. 

Для Галичини крайова конституція була затверджена імператорським 
патентом від 29 вересня 1850 р. Порушуючи єдність краю, конституція поділяла 
його на три округи – Краківський, Львівський та Станіславський (за назвою м. 
Станіславова, сучасна назва якого – Івано-Франківськ). Начальником крайової 
адміністрації був намісник, якому підпорядковувались призначені сеймовими 
куріями президенти округів. Однак і ці конституції не були введені в дію. 
Імператор скасував їх патентом від 31 грудня 1851 р. [4, с. 109]. 

Незважаючи на поразку, революція 1848 р. відіграла важливу роль у зростанні 
національної свідомості українського народу та вказала напрямок для подальшої 
політичної боротьби. Багато українських політичних діячів зрозуміли, що 
невпинна боротьба за національні інтереси українського народу призведе до 
позитивних результатів. 

Революційна боротьба спричинила прийняття конституції 1848 р., яка була на 
той час прогресивним документом. Вона закріплювала, хоч і не у досконалій 
формі, принцип розподілу влад, забезпечувала незалежність суду, закріплювала та 
гарантувала окремі громадянські та політичні права людини, передбачала 
відповідальність уряду перед парламентом, встановлювала порядок прийняття 
законодавчих актів та порядок внесення змін до конституції. Однак цей документ 
так і не зміг довести свою дієвість. 

Окремі положення австрійської конституції 1848 р. пізніше знайшли своє 
відображення у конституції 1867 р. та суттєво вплинули на її зміст. Однак вона 
була лише першим етапом у складному процесі розвитку австрійського 
конституціалізму. 
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ХЕЛМІНСЬКЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО «ПРАВ, ЗА ЯКИМИ 
СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 р. 
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Досліджено місце і роль хелмінського права у створенні «Прав, за якими судиться 
малоросійський народ» 1743 р. Проаналізовано норми хелмінського права, які були 
використані у роботі кодифікаційної комісії під час складання Кодексу 1743 р. 

Ключові слова: хелмінське право, маґдебурзьке право, Кодекс 1743 р., кодифікація. 

Унаслідок національно-визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. на 
частині української етнічної території держави, що отримала назву Гетьманщина. 
В офіційних документах того часу Речі Посполитої, Московського царства та 
інших держав вживалася назва «Військо Запорізьке», «Мала Русь», «Малоросія». 
На місці ліквідованих судів Речі Посполитої земських, підкоморських, гродських 
було створено сотенні та полкові суди. У містах, що володіли маґдебурзьким 
правом продовжували функціонувати суди маґдебурзького права.  

У Гетьманщині зберігалася попередня правова система, що було передбачено 
у Переяславській угоді та Березневих статтях 1654 р. між гетьманом Богданом 
Хмельницьким та московським царем: «судится им, малороссийским людям, 
пружними своїми привиллегиями и вольности иметь в добрах и судах своих, и 
стольникам в суды их войсковые запорожские не вступатся, судится от старших 
своих – товарищей свои» [1]. У жалувальній церковній грамоті від 27 березня 
1654 р. «И мы великий государь… велели им быть под нашего царского величества 
высокой рукой по прежним правам и привилегиям, каковы им даны от королей 
польских и Великих князей Литовских, и тех их прав и вольностей нарушивати 
ничем ни велели, и судиться им велели от своих старших по своим прежним 
правам» [2, с. 563]. 

В Гетьманщині продовжували діяти джерела права, які були чинними у період 
Речі Посполитої. Такі джерела права науковці поділяють на декілька груп: 
1) звичаєве право; 2) польсько-литовське законодавство; 3) законодавчі акти 
автономної влади України; 4) царське законодавство; 5) судова практика; 
6) нормативні акти церковного права [2, с. 25]. Серед джерел польсько-литовського 
права основне місце займав Литовський статут. Зокрема, Литовський статут 
1588 р., написаний староукраїнською мовою, який у 1614 р. було перекладено 
польською мовою. У Гетьманщині використовувався Литовський статут в 
українській та польській редакціях. Серед нормативно-правових актів литовсько-
польського походження були сеймові конституції, князівські і королівські привілеї 
і грамоти, а також окремі їх збірники і статути [3, с. 34]. До джерел нормативно-
правових актів автономної влади належали: 1) договірні статті; 2) акти 
гетьманської влади; 3) акти військової канцелярії. Найпоширенішим серед джерел 
права Гетьманщини були акти гетьманської влади, до яких належали універсали, 
ордени, листи, інструкції, декрети і грамоти. До джерел російського законодавства 
належать царські укази 1714 р. про єдиноспадкування, 1763 р. про закріпачення 
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селян, Табель про ранги 1722 р., Військовий статут 1716 р., Морський статут 
1720 р., Вексельний статут 1729 р. та ін. [3, с. 49]. Серед джерел церковного права 
у Гетьманщині діяли церковні статути князів Володимира Святославовича та 
Ярослава Володимировича, а також Духовний регламент; Монастирський регла-
мент; Статут про чино наступництво; укази імператорської влади; постанови 
урядового Сенаду; постанови московського патріарха; постанови східних імпера-
торів, записаних в церковних книгах; Номоканон; правила, прийняті соборами 
російської церкви; правила святих апостолів та ін.  

В Гетьманщині діяв цілий ряд джерел маґдебурзького права. До них належить 
латинський переклад праць Миколая Яскера з глосаріями, що складався з трьох 
книг «Juris Provincialis, guod Spectulum Saxonum», «Juris Municipalis 
Magdeburgensis», «Promptuorium juris pravialis» [4, с. 24]. Також використовувались 
праці львівського синдика Павла Щербича «Jus Municipalis to jest prawo mejske…» 
та «Speculum Saxonum albo prawo saski I medebush…», видані у Львові 1581 р. У 
яких Гетьманщині, як і на інших українських землях, використовувалися праці 
писаря вищого суду німецького права Краківського замку Бартоломія Гроїцького 
«Porządek», «Artykuly prawa», «Ten postepek», «Tytuly prawa magdeburskiеgo», 
«Obrona sirot i wdow» [5, с. 312]. 

Наявність різих джерел права на практиці сприяло нерідко корупції та 
зловживанню службового стану як російський уряд використовував для 
дискредитації влади Гетьманщини. Кодифікації українського права бажав і 
царський уряд, оскільки серед російських чиновників лише незначна частина 
володіли польською, латинською та німецькою мовами, на яких було написано 
більшість джерел права, що діяли в Україні. Перша спроба кодифікації 
українського права розпочалася в період правління російського царя Петра І у 
1721 р. за участі писаря Гадяцького полку О. Ситевського, значкового товариша 
З. Рошаковського та їхніх помічників А. Піщинського та Г. Болісного. Але комісія 
зробила лише спробу проведення кодифікації українського права і після смерті 
Петра І 1725 р. припинила свою діяльність. У 1728 р. гетьманом України було 
обрано Данила Апостола, Московський цар Петро ІІ у 1728 р. видав «Решительные 
пункты Гетьману Данилу Апостолу». У них йшлося про те, що малоросійський 
народ судиться за різними правами, «которые названы магдебургские права да 
Саксонские статуты из которых один другимь не согласуеться» [6, с. 11]. Також 
було передбачено утворити єдиний кодекс замість трьох «малоросійських прав». 
Отримавши царський указ гетьман Данило Апостол наказав скласти список 
авторитарних осіб спеціалістів у галузі права. До них належали практикуючі 
юристи з козацьких судів, представники міст та духовенства. Зокрема, від 
духовенства було обрано Полтавського протоієрея – отця Величковського та 
Глухівського протоієрея – отця Галаховського, від козацьких суддів бунчукового 
товариша Семена Чуйкевича, сотника Гадяцького полку Балецького, писаря 
Переяславського полку Черняхівського, значкового товариша Чернігівського полку 
Кузьминського, писаря Полтавського полку Бугловського, хорунжого Лубенського 
полку Столчевського, городового отамана Ніжинського полку Богдановського. 
Міста у складі кодифікаційної комісії репрезентували Київський бургомістр Силич 
та писар Ніжинського магістрату Кониський. До першого складу комісії увійшли 
лохвиський сотник Василь Стефанович і монах Києво-Печерської лаври Гарвасій 
Савицький [7, с. 21].  

Загалом у складанні Кодексу взяли участь 49 осіб з них 6 – представники 
міщан. На думку А. Яковліва, першим головою кодифікаційної комісії був сотник 
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Василь Стефанович, що навчався у Києво-Могилянській академії та німецьких, 
австрійських та італійських університетах [7, с. 27–28]. У 1734 р. російська цариця 
Анна Іоанівна видає новий указ, що підтвердив указ Петра ІІ 1728 р. «Права, 
названные магдебургские и Саксонские статуты, по которым судиться 
малороссийский народ, перевести на великороссийский язык и свести из трех прав 
в одно, при том как возможно старание приложить о сумнительствовать, какие в 
них находяться, ясное поправление на апробацию, а чтобы оные права для пользы 
малороссийского народа скорые вь совершенстве приведены были» [7, с. 20]. 
Головами кодифікаційної комісії також були генеральний суддя Іван Борозна, 
генеральний обозний Яків Лизогуб та генеральний обозний Іван Ханенко. Під час 
роботи над кодифікацією українського кодифікаційна комісія переклала чинні в 
Україні джерела права російською мовою у 1732–1735 рр. Дані праці увійшли у дві 
книги: 

1. Книга «Зерцало саксонов, или право саксонское и магдебургское». 
2. Книга «Порядок прав гражданських». 
Книга «Зерцало саксонов, или право саксонское и магдебургское» охоплювала 

Саксонське Зерцало і магдебурзьке та хелмінське право. Jus municipale 
Madeburgense» та «Право цивільне хелмінське». Вона складалася з трьох частин. 
До першої частини увійшли норми з Саксонського Зерцала і складалися з 
204 артикулів, що поділялися на параграфи. Друга частина «Книга «Зерцало 
саксонов, или право саксонское и магдебургское» складалась із однієї книги до 
якої належали 140 артикулів. Третя частина праці була побудована винятково на 
хелмінському праві і праці Павла Кушевича, і мала назву «Книга саксонов права 
хелмінського». Дана частина як і праця Павла Кушевича, поділялася на п’ять книг, 
які,своєю чергою були поділені на розділи. 

Інша книга «Порядок прав гражданських» поділялась на кілька частин. Перша 
частина мала назву «Порядок прав гражданських», поділялась на чотири глави із 
назвами без нумерації [3, с. 41]. Друга книга «Артикули права магдебурзького» 
вміщувала 30 артикулів, два статути про зґвалтування, Статут польського короля 
Сигізмунда Августа та інструкції на випадок пожежі. Третя частина мала назву 
«Процесс, выбранный из прав царских», що становив 91 артикул і регулював 
норми кримінального права. Четверта частина книги «Порядок прав граждансь-
ких» мала назву «Прибавление до книги Порядок и до артикулов права магдебург-
ского», «Отставка и умерение излишне употребляемых платежей и накладов, 
которыми спорные стороны как и в суде лавническом, так и войтовском излишне 
прежде всего отягчаемы бывали», «Энхиридион или собрание некоторых мест 
обязих магдебургского права» та «О обороне сирот и вдов» [3, с. 42]. На цей 
збірник посилаються майже в усіх кодифікаційних роботах XVIII – початку 
ХІХ ст., що використовували хелмінське та маґдебурзьке право [5, с. 317]. 

У 1743 р. робота над створенням Кодексу українського права була завершена 
та було підготовлено три примірники, що мали бути передані Сенату, Генеральній 
військовій канцелярії та делегації, що мали відбути до Петербургу для офіційного 
затвердження [7, с. 25–26].  

Генеральна військова канцелярія передала проект Кодексу, що отримав назву 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» або Кодекс 1743 р., генерал-
губернатору І. Бібікову на офіційне затвердження до Сенату. З невідомих причин 
він направив до Сенату лише 1744 р. Відповідь надійшла лише через 12 років за 
часів правління гетьмана Кирила Розумовського. Указом від 20 травня 1756 р. 
проект Кодексу 1743 р. було повернено на повторний розгляд з метою внесення 
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змін відповідно до нових умов часу [8, с. 43]. На засіданнях комісій, що були 
створені гетьманом Кирилом Розумовським до питання прийняття Кодексу 1743 р. 
повертались у 1758 і 1763 рр. Консервативна частина козацької старшини з 
пересторогою ставилася до прийняття нового кодексу, оскільки на їхню думку під 
час цього процесу російський уряд міг скасувати Литовський Статут як 
«національне право», а якщо буде прийнято Кодекс 1743 р., то буде порушено 
«найсвятішу привілею України судитися по своїх правах, затверджених 
польськими королями, Великими Литовськими князями та московськими царями» 
[7, с. 32]. Авторитетний український дослідник кодифікацій українського права 
XVIII – XIX ст. професор Аркадій Ткач писав, що робота над створенням Кодексу 
українського права тривала до 1767 р. [3, с. 91]. На думку доктора юридичних наук 
Ігоря Бойка, «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. не був 
офіційно затверджений Сенатом і російським царем з таких причин: 

– поступове обмеження, а відтак, повне скасування російським самодержавством 
автономного статусу Гетьманщини, зокрема своєї системи права; 

– передбачене в Кодексі права на політичне самовизначення; 
– відмінність українського права від російського; 
– досконала юридична техніка; 
– відсутність посилань на російські джерела; 
– розбіжності в поглядах стосовно доцільності затвердження Кодексу серед 
Генеральної старшини [8, с. 44]. 
Ще однією з причин незатвердження «Прав, за якими судиться мало-

російський народ» 1743 р. стало те, що Кодекс 1743 р. вирізнявся неможливістю 
внесення до нього кардинальних змін, які б відповідали інтересам царського уряду 
без радикальної переробки. Аналогічної позиції дотримувалися українські історики 
та правознавці, а також більшість їхніх іноземних колег, які працюють над 
проблемами кодифікацій українського права XVIII – початку ХІХ ст.  

Щодо джерел «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р., то всі 
автори писали про Литовські Статути, німецьке право, до якого належало 
маґдебурзьке право, Саксонське Зерцало та хелмінське право, нормативно-правові 
акти Гетьманщини, звичаєве право та російське законодавство [5, с. 331]. Джерела 
німецького права українські дослідники поділяють на три групи, за назвою в 
царських указах як права маґдебурзькі і саксонські, які комісія назвала «Зерцало 
Саксонське з приложеніями при имь особливо артикулами правь магдебургского 
или гражданського (городового) и хелминского та «Порядка». До другої групи 
належали джерела, які комісія використовувала і цитувала, але не згадала, а до 
третьої – джерела, які комісія використовувала, яке не включила до тексту Кодексу 
1743 р. цитат із неї [7, с. 40]. До першого джерела належали праці Павла Щербича, 
Бартоломія Гроїцького та Павла Кушевича. Праці Павла Щербича, написані 
польською мовою, не були дослівним перекладом латинських творів Миколая 
Яскера. Павло Щербич використав німецькі оригінали маґдебурзького права та 
вносив власні доповнення. Спочатку комісія використовувала праці Павла 
Щербича в оригіналі, а згодом варіант, перекладениого російською мовою 
«Зерцало саксонов, или право саксонское и магдебургское порядком алфавита из 
латинских и немецких екземпляров (свобод) собраное и на польський язык 
тщательно и верно через Павла Щербича, секретаря его королевского величества 
польского повер» та «Права гражданского магдебургского и латинського» 
[9, с. 50]. До першої групи джерел належали праці Бартоломія Гроїцького, які в 
Україні траплялися під загальною назвою «Порядок» та були видані у 1616 р. Цей 



Ю. Дмитришин 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 107

збірник мав назву найвідомішої праці Бартоломія Гроїцького «Porządek…». 
Кодифікаційна комісія переклала цю працю російською мовою і цитувала в тексті 
«Порядок… о уряде гражданском». Наступною працею, яку кодифікаційна комісія 
використовувала під час створення «Прав, за якими судиться маорійський народ» 
1743 р. стали «Артикули права магдебургского» [7, с. 43]. Також використовува-
лась праця «Поступок, вибраний із цісарських прав» (Ten Postepek wybran jest …). 
Праця Б. Гроїцького була написана на основі Кодексу Карла V, що отримала назву 
«Кароліна» і застосовуваною у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 
1743 р. стали «Титули права магдебурзького» (Tytuly prawa magdeburskiego…). 
Також частково використана праця Б. Гроїцького «Rejstr», що мала сила 
довідковий характер. До першої групи джерел німецького права, як вже було 
зазначено, налезало хелмінське право. Кодифікаційна комісія під час підготовки 
«Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. використовувала працю 
Павла Кушевича «Prawa chelminskiego poprawionego z lacinskiego języka na polskie 
pzektlumaczenego», що були видані у Познані 1623 р. та у Варшаві 1646 і 1697 рр. 
[7, с. 20]. У історико-правовій науці дискутується питання, з чиєї ініціативи 
кодифікаційна комісія використовувала хелмінське право у редакції Павла 
Кушевича. Така ініціатива виходила найшвидше від членів кодифікаційної комісії, 
що навчалися у німецьких, прусських, польських, чеських або італійських 
університетах. Андрій Яковлів писав, що кодифікаційна комісія назвала хелмінське 
право додатком до Саксонського Зерцала Павла Щербича, бажаючи уникнути 
звинувачення щодо використання джерел, які не входили до книг магдебурзького 
права, визначних у царських указах [7, с. 47]. Хелмінське право використовувалося 
кодифікаційною комісією з метою розширення джерельної бази та усунення 
суперечностей під час застосування різних джерел німецького права. Хелмінське 
право Павла Кушевича було перекладене російською мовою і зберігається в архіві 
Санкт-Петербургу «Право хелминское поправленное з латинського языка на 
польский, истолкованное в пяти книгах к общей пользе переведенное через Павла 
Кушевича из Хелмно по милости и привилегию священнейшего королевского 
величества, в Варшаве в типографии Петра Електора, священнейшего 
королевского величества типографа, лета господня 1646. инеже с польского на 
русский язык по указу ее императорского величества переведенное лета 
господнего 1735» [10, с. ХХ].  

Серед коротких цитат, на які посилались автори «Прав, за якими судиться 
малоросійський народ» (повний їхній зміст було втрачено), серед 3031 цитати 1580 
було використано з джерел німецького права, 1066 – з литовських статутів, 445 – з 
українського звичаєвого права. Серед джерел маґдебурзького права – 733 посилань 
використано з праць «Spoculum Saxonum» та «Jus Municipale» Павла Щербича, 645 – 
праці Бартоломія Гроїцького і на працю Павла Кушевича 137 посилань [7, с. 66]. У 
другій главі п’ятого артикула хелмінське право спільно з Саксонським Зерцалом та 
«Порядком судів і справ міських права магдебурзького в Короні Польській» 
врегульовувало питання застосування покарань за вчинення злочинів проти релігії 
і церкви, зокрема чародійства та ворожби [10, с. 42]. У третій главі хелмінське 
право використано при створенні семи артикулів. Хелмінське право врегульовує 
порядок затримання злочинця за вчинення державного злочину «если бы кто того 
изменщика, убегающего, имел и не могучи догнать убил, или поймал живого, к 
государственному суду государеву принял, таков не только за убийство, чести 
своей, вреда и наказаний никакого не понесет, на паче за то милости государевой 
достоинь» [10, с. 50]. Хелмінське право також використовувалось для врегулю-
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вання норм процесуального права та вимог, що ставились до суду і посади судді: 
«что же предложить к правному процессу или поступу, имеють судія на 
пристойнонь и ко отправленію судовь определенномь месте, а не на другом, 
какомь оные суда производить, и тамо ж всякіе определенія и декреты судовые на 
письме сочинять и своими руками закреплять ибо приговорь не на письме 
изденный за сильный и правильный быть не может» [10, с. 85]. У восьмій главі 
«Очелобитчик и ответчик, також и о судовомь процесе или тяжбе их, о доводяхь 
или доказательствахь, о декретахь или приговорахь о аппеляціяхь и о штрафахь, 
такь судить за неправий искь, яко и судить за неправосудіе». Хелмінське право 
врегульовувало питання щодо строків позовної давності та встановлювало порядок 
застосування штрафних санкцій і арешту щодо свідків за відмову з’явитись у суд 
[10, с. 118–119]. У сьомому та восьмому артикулах цієї глави визначено вимоги, які 
ставились до адвокатів і повірених, причому сиротам, вдовам, неповнолітнім та 
незаможним особам суди мали призначити адвокатів і повірених безоплатно [10, 
с. 121–122]. Хелмінське право спільно з Саксонським Зерцалом і маґдебурзьким 
правом визначало коло осіб, які не могли бути свідками [10, с. 133–134]. Детально 
на основі хелмінського права встановлено покарання щодо суддів, які виносили 
завідомо неправосудні вироки і рішення «которым бы судіи приговорить свого 
суда виноватого оправили, а правового обвинили, по вражде к одной, а по дружбе к 
другой стороне, или по ной какой страсти, умышленно, и в томь явными 
доказательствами изоблачены будут, за иск его втре, и за ту ж вину чиновь лишить, 
впредь ни к каким чинамь и делать не допущать оных» [10, с. 154–155]. У дев’ятій 
главі Кодексу 1743 р. хелмінське право встановлювало індивідуалізацію покарання 
щодо осіб, які вчинили злочин. Батько не міг нести покарання за злочини, вчинені 
його дітьми [10, с. 169]. У 21 артикулі даного розділу хелмінське право визначало 
порядок розпорядження дружиною майном після смерті чоловіка у випадку 
неможливості утримання та збереження майна, а у 26 артикулі – встановлювало 
підстави, за якими дружина позбавлялась права на прийняття спадщини [10, 
с. 192–195]. Дружина не відповідала за борги чоловіка, які він взяв до укладення 
шлюбу або не повідомив її про це під час шлюбу, про що було зазначено у нормах 
хелмінського права. Хелмінське право також використано і в 34 артикулі дев’ятої 
глави, де визначено право жінки на захист її майнових прав у випадку, коли її 
чоловік через пияцтво, гру в кості та іншими способами розтрачав майно родини. У 
цьому випадку над майном встановлювалась порука [10, с. 200]. У десятій та 
одинадцятій главі за допомогою хелмінського права визначено вимоги, що 
ставилися до опікунів. У тринадцятій главі хелмінське право визначало порядок 
спадкування онуків та правнуків, спадкування майна у випадку відсутності родичів 
по прямій лінії споріднення та визначене коло осіб, які позбавлялись права 
спадщини [10, с. 227–245]. Значна частина чотирнадцятої глави «О продаже, купле, 
выкупе, дарахь и о дарованіи, си есть розпорядки всяким обрязамь именій и о 
записахь разныхь» побудована із використанням норм хелмінського права. 
Зокрема, що стосується порядку укладення цивільно-правових договорів, 
деліктоздатності, дієздатності, укладення договорів дарування та ін.  

В шістнадцятій главі «О долгах, закладах, поруках, поклаже и о аресте» 
хелмінське право врегульовувало питання повернення боргу після смерті боржника 
[10, с. 274]. Насамперед за рахунок майна боржника проводився розрахунок з 
державою та повернення коштів дружині, які були передані її батьками під час 
одруження – «віно». Інші кошти та майно надавались спадкоємцям. У цій главі 
також визначався порядок передачі коштів боржником кільком кредиторам. Тут 
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знову передбачено передусім провести розрахунок з державою [10, с. 277–280]. 
Хелмінське право у шістнадцятій главі використано для встановлення способів 
забезпечення виконання зобов’язань, застави, неустойки, поруки [3, с. 285–301], а 
також арешті майна боржника у випадку віднови виплачувати борг або його втечі з 
місця постійного проживання [10, с. 306–309].  

У сімнадцятому розділі норми хелмінського права використано для 
визначення правового статусу скарбу та знахідки [10, с. 326–327]. На відміну від 
глав, які врегульовували норми цивільного права, хелмінське право меншою мірою 
використані у главах, що містили норми кримінального права. Зокрема, у 
двадцятій главі за допомогою хелмінського права визначено покарання, що 
застосовувались у випадку вбивства під час бійки та необхідної оборони, а також у 
випадку переховування злочинця [10, с. 371–382]. Норми хелмінського права 
використано при встановленні смертної кари за злочини, які підпадали під цей вид 
покарання. У двадцять восьмій главі хелмінське право визначало покарання за 
крадіжку худоби та коней, а також за грабежі, вчинені шляхтичами, міщанами та 
селянами [10, с. 405–407]. 

Хелмінське право поряд з маґдебурзьким стало одним із джерел створення 
«Прав, за якими судиться малоросійський народ». 

Хелмінське право зазвичай використовувалось у розділах «Прав, за якими 
судиться малоросійський народ» 1743 р., що врегульовували цивільно-правові 
відносини та у випадку розбіжностей між різними книгами маґдебурзького права 
щодо застосування норм матеріального та процесуального прав. 
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Ефективність правового регулювання суспільних відносин у сучасній Україні 
прямо залежить від рівня юридичної техніки, що застосовується в законодавстві. 
Необхідність вдосконалення сучасної юридичної термінології є безсумнівною, 
адже вона має важливе значення в процесі нормопроектування. Національний 
правовий досвід є суттєвим чинником впливу на розвиток законодавства, тому 
доцільно досліджувати українську юридичну термінологію в процесі її історичного 
розвитку. 

Історичний розвиток Західно-Української Народної Республіки (далі – ЗУНР) 
ґрунтовно дослідили: О. Вівчаренко, О. Копиленко, О. Мироненко, А. Мицак, 
Б. Тищик, В. Чехович, О. Карпенко та інші. Але зазначені праці не містять 
спеціального системного дослідження терміна законодавство Західно-Української 
Народної Республіки, а також структурних елементів законодавства ЗУНР загалом. 

Актуальність дослідження історії становлення та розвитку законодавства 
ЗУНР зумовлена необхідністю вирішення таких наукових та практичних завдань: 
необхідністю чіткого визначення кола нормативно-правових актів, які становлять 
законодавство ЗУНР; з’ясування місця й ролі закону та підзаконних актів, їх вплив 
на формування демократичної, правової держави та громадянського суспільства в 
житті ЗУНР. 

Досить часто, вживаючи термін «законодавство», ми не задумуємось над тим, 
а які власне нормативно-правові акти відносяться до цього терміну. В теорії 
держави і права виділяють два трактування законодавства: широке і вузьке. 

Широке трактування охоплює в поняття законодавства: акти законодавчих 
органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.), вузьке – акти законодавчих 
органів: закони і постанови парламенту про введення цих законів у дію. 

У СРСР під законодавством розумілися всі нормативно-правові акти держави, 
чим знижувалася значущість закону, відбувалася його девальвація. Закон 
«обростав» підзаконними, особливо відомчими, нормативними актами, і його 
значення як основи законності і правопорядку в державі нівелювалося [6, с. 249]. 

Професор Л.А. Луць визначає закон як нормативно-правовий акт органу 
законодавчої влади або народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, 
приймається в особливому порядку та має вищу юридичну силу [7, с. 2]. 

Отже, дуже важливим є наповнення змісту терміна «законодавство Західно-
Української Народної Республіки», оскільки це має важливе значення для 
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визначення кола нормативно-правових актів, які становили правову основу 
діяльності новоствореної держави та визначали засади її державного устрою, її 
політики, закріплювали права і свободи громадян. 

Закон і загалом законодавство відіграє важливу роль в житті нашого 
суспільства, в складних процесах будівництва Української держави. Важливість 
творення демократичного законодавства усвідомлювали і провідні діячі ЗУНР, 
оскільки воно виражає волю більшості народу, спрямованість держави, основні 
пріоритети державно-правової політики. Зокрема, К. Левицький 13 листопада 
1918 р. від імені уряду вніс на розгляд Української національної ради (УНРада) 
Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель 
колишньої Австро-Угорської монархії, який одноголосно схвалили [8, с. 151]. 

Професор М.М. Кобилецький зазначає, що парламентом ЗУНР – Українсь-
кою Національною Радою та урядом – Державним Секретаріатом – було 
прийнято низку законів та розпоряджень, які регламентували діяльність усіх 
галузей державного життя [5, с. 2]. Це твердження дещо спірне, оскільки ЗУНР 
існувала досить короткий проміжок часу, а саме – проголошена 19 жовтня 
1918 року у Львові та проіснувала 257 днів – до 15 липня 1919 року. Велика 
кількість нормативно-правових актів носила тимчасовий характер, що 
зумовлювалось війною, а також той чинник, що в державі не було достатньої 
кількості законодавства, яке б охоплювало всі сфери життєдіяльності держави і 
громадян. Було багато прогалин у законодавстві, не було прийнято власних 
законів, які б регулювали, зокрема, кримінальні, шлюбно-сімейні правовідно-
сини. Хоча окремим законом було поширено дію австрійського законодавства на 
територію ЗУНР, якщо воно не суперечило цілям новоствореної держави, все ж 
прийняття власного законодавства ЗУНР обумовлювалось потребами ново-
створеної Галицької держави. Проте, через різноманітні чинники завершити 
процес створення власного законодавства до кінця не вдалось, хоча планувалось 
втілити в життя багато законодавчих ініціатив. 

Закон про адміністрацію ЗУНР прийнято 16 листопада 1918 року. Відповідно 
до нього залишалося чинним попереднє австрійське законодавство, якщо воно не 
суперечило інтересам і цілям держави. Тобто, австрійське законодавство – це 
частина національного законодавства ЗУНР, час продовження дії якого тривав би 
до прийняття власного законодавства і заповнення ним прогалин в правовому 
регулюванні. 

Стосовно дії нормативно-правових актів у часі – це момент набрання ним 
юридичної сили та момент припинення. Правові засади законодавчого процесу в 
ЗУНР було закріплено у «Законі з дня 4 січня 1919 року про спосіб оповіщування 
законів і розпорядків». Закони підлягали публікації у «Віснику законів і 
розпорядків» за підписом Президента Ради, а розпорядки за підписом 
відповідального секретаря. Момент набрання чинності встановлювався в самому 
законі, або на восьмий день з дати видання [10, с. 1–2]. Урядові оголошення судів, 
державних прокуратур, карних установ, адвокатських і нотаріальних палат мали 
офіційно публікуватися у щоденнику «Республіка». За строком дії, законодавчі 
акти можна поділити на: 

1) постійні – що діють буз обмеження строку (наприклад, Закон УНРади «Про 
державну прокуратуру»); 

2) тимчасові – що діють з обмеженням строку (наприклад, Закон УНРади «Про 
тимчасову організацію судової влади»); 

3) надзвичайні – обумовлювались характером військових дій; 
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Досить важливим і принциповим питанням є дія нормативно-правовових актів 
у просторі – це поширення його впливу на певну територію, державу в цілому чи 
певний регіон, в даному випадку це територія ЗУНР (яка включала території 
Галичини, Буковини та Закарпаття). Багато науковців, зокрема В.С. Великочий 
вважають, що період існування Західно-Української Народної Республіки 
проходив у два етапи: перший – з жовтня 1918 р. до червня 1919 р.; другий – з 
середини червня 1919 р. до 14 березня 1923 р. Перший етап пов’язаний з так 
званим «територіальним» існуванням ЗУНР, протягом якого вона виникла і 
уконституювалася, утверджувала свою владу шляхом розбудови і поширення 
власних державних інституцій на території Східної Галичини. Другий етап 
охоплює період існування, державницької діяльності владних інституцій ЗУНР, які 
у зв’язку з окупацією території краю Другою Річчю Посполитою, Румунією, 
Чехословаччиною перебували в екзилі, від початку еміграції і до моменту їх 
ліквідації [9, с. 2]. Оскільки, держава чи державне утворення – це певна територія 
(обов’язкова ознака держави), а отже, встановлення періоду протягом якого існує 
держава має важливе значення для визначення юрисдикції її органів, а відповідно і 
поширення законодавства (ЗУНР). З припиненням існування держави або втрати 
території, автоматично припиняється юрисдикція її законодавства, але не завжди 
органів, які можуть продовжувати свою діяльність в екзилі. Наслідком активної 
зовнішньополітичної діяльності ЗУНР стало відкриття посольств в Австрії, 
Угорщині й Німеччині та дипломатичних представництв у Чехословаччині, Канаді, 
США, Бразилії, Італії та інших країнах. Але чи можна вважати діяльність уряду 
ЗУНР в екзилі частиною законодавства Галицької держави? На мою думку, орган у 
вигнанні не може творити нормативно – правові акти, які б поширювали свою дію 
на територію держави, якої не існує.  

Діяльність уряду ЗУНР в екзилі, безумовно, становить великий інтерес 
науковців. Так вважає і професор М.М. Кобилецький, який зазначає, що перед 
загрозою знищення держави (тобто припинення її існування – К.П.) у червні 
1919 року Виділ УНРади та Державний Секретаріат прийняли рішення про 
проголошення Є. Петрушевича повновладним Диктатором, якому передавалась 
вся повнота цивільної та військової влади [5, с. 17]. Перед нами знову ж таки 
постає питання чи можна відносити нормативні акти диктатора ЗУНР 
Є. Петрушевича до законодавства ЗУНР? Диктатор ЗУНР – тимчасовий титул 
найвищої посадової особи з надзвичайними повноваженнями. Передача всієї 
влади одній особі була зумовлена критичним становищем ЗУНР і загрозою 
втрати державності внаслідок наступу польських військ. Була створена Рада 
уповноважених Диктатора (або уряд), правовою основою діяльності Ради стало 
розпорядження Диктатора ЗУНР від 25 липня 1920 року «Про організацію уряду 
для виконування державної власти у Західно-Українській Народній Республиці в 
часі тривання повновластий Диктатора». Уряд Диктатора складався з п’яти 
комітетів. Очолювали відділи уповноважені Диктатора. У розпорядженні 
регламентувались всі права і обов’язки членів уряду Диктатора. Уряд Диктатора 
вів дуже активну дипломатичну діяльність та проводив роботу з організації 
українських військових частин, що знаходились на території Чехословаччини. 
Делегації ЗУНР брали участь у різних міжнародних переговорах, сесіях, 
конференціях. Однією з перемог дипломатії ЗУНР став розгляд справи Східної 
Галичини на сесії Ліги Націй в Парижі у 1921 році, де було визнано польську 
окупацію краю та суверенітет країн Антанти над Східною Галичиною. Це 
питання досить цікаве і буде предметом мого дослідження в майбутніх наукових 
працях. 
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Стосовно кола осіб, на яких поширювало свою дію законодавство ЗУНР, 
визначав закон від 8 квітня 1919 р. «Про право громадянства Західної області УНР 
і правовий статус чужоземців». Кожна людина, яка в день проголошення закону 
мала право належності до якої-небудь міської або селянської общини, вважалася 
громадянином УНР (ЗУНР на той час уже ввійшла до складу УНР). В інших 
випадках рішення про надання громадянства або його позбавлення приймав 
Державний секретаріат. Усім громадянам різних національностей і віросповідань 
були надані рівні права. Національним меншинам (полякам, євреям, німцям) 
пропонувалось обрати своїх представників до складу УНРади. І це були громадяни, 
які проживали на території ЗУНР – Галичини, Буковини та Закарпаття. 

Важливе місце серед законодавчих ідей та поглядів в Україні того часу посідають 
собою проекти української конституції, серед яких: проект конституції ЗУНР «Проект 
основ державного устрою Галицької Республіки» (проект уряду ЗУНР), проект 
конституції члена УНРади професора права С. Дністрянського, інші проекти. 

Створена на західноукраїнських землях держава – Західно-Українська 
Народна Республіка – була в державно-правовому розумінні належно організована, 
з налагодженим законодавчим апаратом, законодавчо закріпленим механізмом 
прийняття нормативно-правових актів. Створена була і належна правова основа, 
видано низку законів та інших правових актів, які досить ґрунтовно і кваліфіковано 
врегульовували різні галузі державного, соціально-політичного, економічного 
життя, галузі освіти, культури, охорони здоров’я. Проте, це правове регулювання 
охоплювало не всі галузі суспільного життя, що потребувало прийняття нового 
законодавства. Професор Б.Й. Тищик зазначає, що чимало рішень і законодавчих 
актів мали тимчасовий характер, були обумовленні факторами війни. Оскільки, 
остаточні засади державного будівництва ЗУНР, суспільно-економічного ладу, її 
законодавства мав би вирішувати або Сейм Західної України, або Всеукраїнські 
Установчі збори [3, с. 356]. Отже, провідні діячі Західно-Української Народної 
Республіки, Українська національна рада, Державний Секретаріат докладали 
багато зусиль для прийняття законів, які б мали постійний характер.  

Професор К.К. Кондратюк наголошує, що державність ЗУНР не була повністю 
ліквідована з моментом польської окупації Східної Галичини. Вона існувала й 
надалі та уособлювалася не лише в екзильному уряді у Відні, а й в політичних 
організаціях у краї, які підтримували політику цього уряду, ігноруючи польську 
владу [1, с. 711]. Тобто суспільство підтримувало ідеї ЗУНР і законодавство, яке 
мало демократичний характер. 

Коли до влади в Україні прийшла Директорія на чолі з В. Винниченком, 
керівництво ЗУНР налагодило з нею тісніші контакти. Питання про об’єднання 
обох частин України, які по суті були окремими державними утвореннями знову 
було поставлено на порядок дня. Це об’єднання могло реалізовуватись винятково 
на правових, конституційних засадах, для чого Державним Секретаріатом був 
підготовлений проект попереднього договору. Після детальних консультацій і 
обговорень, Директорія і делегація ЗУНР 1 грудня 1918 року у Фастові підписали 
«Передвступний договір». Аналізуючи зміст цього важливого правового акту, 
мова йшла не про федерацію обох держав – УНР і ЗУНР, як декларували деякі 
дослідники, а про цілковиту ліквідацію ЗУНР як держави і її входження до 
складу УНР. 

Дата 22 січня 1919 року ввійшла в історію української державності як День 
Соборності України. Саме того дня урочисто на Софійській площі в Києві, було 
проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української 
Народної Республіки. Це був великий крок вперед, який засвідчив прагення 
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українців до об’єднання в єдину державу. Доречним є висновок професора 
М.М. Кобилецького, що побудова держави здійснювалась виключно на правовій 
основі, була продовжена керівними колами ЗУНР і під час Злуки ЗУНР і УНР, яка 
передбачала поступову уніфікацію законодавства ЗУНР і УНР та створення 
єдиного українського законодавства[5, с. 2].  

Деякі дослідники, зокрема О.Й. Павлишин характеризуючи Акт злуки двох 
українських держав – УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р., наголошують на тому, що він 
мав тільки «декларативне значення» і не реалізовувався на практиці[2, с. 327]. 
Також професор Б.Й. Тищик зазначає, що до справжньої фактичної злуки 
західноукраїнських земель з Україною тоді справа не дійшла. ЗОУНР зберегла свій 
центральний, а також місцевий апарат державної влади, управління, свою армію, 
яка продовжувала вести війну з Польщею, тоді як армія УНР була зайнята 
боротьбою із російськими і українськими більшовиками, своє законодавство і 
дипломатичну службу. Тобто, фактично держави не були готові до об’єднання в 
єдину державу, що потребувало великих матеріально-технічних затрат, сприяння 
зовнішнього чинника. 

Незважаючи на велику кількість праць, які відображають тернистий шлях 
Західно-Української Народної Республіки, питання вивчення її законодавчої бази в 
комплексі майже не розроблялись і тому не отримали належного висвітлення. Це, в 
свою чергу, призвело до недостатнього вивчення та наукового аналізу багатьох 
важливих питань процесу державного будівництва в ЗУНР. Якщо керуватися 
ширшим визначенням терміна законодавство, це поняття охоплює нормативно-
правові акти ЗУНР, до яких належать: 

1) закони ЗУНР або прирівняні до них (закони, ухвали, звернення, рішення 
УНРади, розпорядки Диктатора, циркуляри та обіжники) 

2) підзаконні нормативно-правові акти (розпорядки та обіжники місцевих 
органів влади та управління, міністерств та ін.). 

Детальний аналіз кожної складової законодавства ЗУНР буде предметом 
окремого наукового дослідження. 

Отже, серед нормативно-правових актів важливе місце посідали закони, що 
врегульовували найважливіші сфери суспільних відносин Західно-Української 
Народної республіки. Важливим моментом є визначення кола нормативно-
правових актів як структурних елементів законодавства ЗУНР. Найбільш вагомий 
внесок становлять документи нормативного характеру, а саме: закони, ухвали, 
звернення, рішення УНРади, розпорядження, розпорядки Диктатора, розпорядки та 
обіжники Ради Державних Секретарів, Уповноважених Диктатора, дослідження 
яких становить великий науковий інтерес. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ МАЙНОВИХ 
ПОКАРАНЬ ЧАСІВ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
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У статті досліджуються питання кримінально-правової політики у сфері майнових 
покарань часів відновлення Української державності 1917–1920 рр. Вивчено їх характерні 
ознаки та особливості застосування. Особливу увагу звернено на питання їх 
співвідношення між собою та з іншими видами покарань. 

Ключові слова: покарання, штраф, конфіскація майна. 

В умовах реформування всіх сфер суспільного життя, що сьогодні має місце в 
нашій державі, виникає необхідність у вивченні і узагальненні історико-правового 
досвіду України на різних етапах її історії. У згаданій сфері значну цікавість 
викликають питання кримінально-правової політики у сфері майнових покарань 
часів відновлення Української державності 1917–1920 рр.  

Загальним питанням історії держави та права нашої держави часів УНР 
присвячували свої дослідження доволі багато науковців, проте вони або взагалі не 
звертались до питань кримінального права того часу, або ж лише поверхово 
торкались їх. Відтак, чи не найбільш значимими є наукові публікації сучасних 
авторів, наприклад, О. Вівчаренка, О. Копиленка [1], Б. Тищика [13], однак і вони 
не зосереджували значної уваги на питаннях майнових покарань. Чи не єдиним же 
дослідником саме системи кримінальних покарань часів УНР можна вважати 
Е. Кісілюка, який здійснив доволі ґрунтовну розвідку у цьому напрямку, хоча й 
остання не була абсолютно вичерпною і залишила по собі доволі багато місця для 
подальшого наукового вивчення.  

Оскільки повною мірою охопити всі спірні питання в межах однієї публікації 
неможливо, обмежимо коло нашого дослідження лише найбільш значимими, на 
нашу думку, питаннями, пов’язаними з закріпленням та реалізацією майнових 
покарань протягом задекларованого періоду. 

Після повалення у лютому 1917 р. самодержавства у Росії та створення у 
березні того ж року у Києві Центральної Ради, перед останньою постала нагальна 
потреба реформування не лише владної, а й правової систем України. Повною 
мірою це стосувалось і кримінально-правової сфери.  

В той же час, очевидно не вважаючи питання докорінної зміни останньої 
нагальною проблемою у період постійної воєнної та політичної загрози 
існуванню української державності загалом, керівництво Української Народної 
Республіки зверталось до питань змін кримінально-правовових приписів лише у 
найбільш крайніх випадках. На це звертає увагу Е. Кісілюк, зазначаючи: «…Що 
стосується власних нормативно-правових розробок у досліджуваній сфері, то всі 
вони були спрямовані лише на доповнення, зміну або скасування вже існуючих 
приписів...» [9, c. 102].  

Відтак, у досліджуваний період часу єдиної системи кримінального права в країні 
не існувало. В УНР, починаючи з моменту створення Центральної Ради, мали чинність 
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три Статути Карних: «Кримінальне уложення» (деяка його частина), «Уложення про 
покарання кримінальні і виправні» і «Устав про покарання» [9, c. 102]. 

Чи не найбільш значущою із реалізованих кримінально-правових реформ часів 
Центральної Ради можна вважати закріплене у Третьому універсалі Центральної 
Ради від 7 (20) листопада 1917 р. правило, згідно якого оголошувалась повна 
амністія за політичні виступи та ліквідовувалась смертна кара як міра покарання 
[14, c. 79]. Стосовно ж інших видів покарань, то продовжуючи тенденції чинних 
нормативно-правових актів Російської імперії та у зв’язку з тим, що Українська 
Народна Республіка протягом усього досліджуваного періоду часу змушена була 
вести постійні бойові дії, панівними й надалі залишалися покарання, спрямовані 
проти особи, які і у власному законодавстві різних періодів УНР згадувались 
найчастіше. Торкнулась реформа кримінально-правової сфери і питань майнових 
покарань, хоч і досить дотично. Так, наприклад, у Постанові Генерального 
Секретаріату УНР від 20 грудня 1917 р. «Про виручку і податки», передбачалась 
кримінальна відповідальність у виді тюремного ув’язнення до 6 місяців, арешту до 
3 місяців або грошового стягнення у розмірі до 300 рублів щодо всіх осіб і установ, 
які не сплатили прибуткового та інших державних податків [9, c. 102]. 

У період Гетьманату ситуація фактично не змінилась. У зв’язку з припиненням 
чинності законів Центральної Ради, основу кримінального законодавства України 
створювало Кримінальне уложення 1903 р. [14, c. 80].  

Ідучи шляхом посилення кримінальної репресії і підняття ролі покарань, 
спрямованих проти особи, прикладом чого можуть бути Постанова Ради Міністрів 
від 30 листопада 1918 р. «Про зміну ст. 2 Тимчасової постанови Ради Міністрів від 
24 вересня 1918 року «Про міри проти осіб, які загрожують державній безпечності 
Української Держави та її правопорядкові» [11, c. 1] та Закон від 24 вересня 1918 р. 
«Про доповнення закону від 26 липня 1918 року про тимчасові заходи до охорони 
державного порядку та громадського спокою» [2, c. 5], законодавство досліджува-
ного періоду торкалось і питань, пов’язаних з майновими покараннями.  

Серед найбільш значущих реформ у сфері майнових покарань можна вважати 
Постанову від 29 червня 1918 р. «Про деякі тимчасові доповнення ст.ст. 1614 та 
1621, і зміну ст. 1625 Уложення про покарання кримінальні і виправні», яка 
передбачала покарання за підпал власного майна, а також за умисне знищення 
власником або іншими особами речей сільськогосподарського призначення, а 
також Тимчасовий закон від 8 липня 1918 р. «Про заходи боротьби з розрухою 
сільського господарства». Обидва документи передбачали покарання у виді арешту 
до трьох місяців і штраф до 500 крб. [8, c. 421–422]. 

Ще однією новацією, і чи не найбільш радикальною, можна вважати 
запровадження нового комплексного покарання у виді заборони здійснення 
торгівлі, публікації вироку за кошт винного і конфіскації товарів, які виступили у 
ролі предмету злочину. Згадане покарання передбачалось у Тимчасовому законі від 
24 липня 1918 р. «Про кримінальну відповідальність за перевищення граничних цін 
та за спекуляцію» і мало застосовуватись як додаткове до позбавлення волі і 
грошового стягнення (штрафу) [8, c. 423]. 

Стосовно ж покарання у вигляді штрафу, то зазначений закон передбачав 
останній у розмірі від 100 до 25000 крб., але у будь-якому випадку не менш як 
подвійну суму перевищення граничної ціни у поєднанні з позбавленням особливих 
прав, ув’язненням на строк від 1 року і 4 місяців до 2 років або виконанням 
протягом того ж строку примусових робіт щодо винних у продажі продовольства 
або інших товарів і матеріалів першої необхідності за цінами, що перевищують 
встановлені державою. Штрафом до 100000 крб. у поєднанні з позбавленням 
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особливих прав і переваг, ув’язненням на строк від 1 року і 4 місяців до 2 років або 
виконанням протягом того ж строку примусових робіт каралось вчинення 
спекуляції. Винні у торгівлі без належного дозволу та в спробі такої торгівлі 
підлягали ув’язненню на строк до 8 місяців і штрафу від 1000 до 100000 крб. 
Посадові особи, винні у хабарництві і вимаганні при вчиненні спекуляцій, 
підлягали покаранню у виді сплати подвійної вартості хабара або подарунка. 

У період Директорії в Україні основу нормативно-правової бази у сфері 
кримінального права складало законодавство Російської імперії, Тимчасового уряду, а 
також деякі законодавчі акти, прийняті за часів Центральної Ради та Гетьманату. 

Продовжуючи тенденцію до збереження раніше існуючого кримінального 
законодавства, Директорія звертається до нього лише у виняткових випадках, не 
приділяючи розвитку цієї галузі значної уваги. На таку думку наштовхує, наприклад, 
один з найбільш знаних дослідників згаданого періоду М. Стахів, який, констатуючи 
факт, що «…Директорія видала більшу кількість законів…» [12, c. 165–166] та 
наводячи доволі значний перелік останніх, не згадує у ньому жодного, який торкався 
би сфери кримінального права, не кажучи вже про майнові покарання. 

Проте, у загальній сумі, саме цей період можна вважати найбільш активним за 
часів відродження української державності у сфері творення кримінально-правових 
норм загалом та тих, що стосуються майнових покарань, зокрема.  

Як і раніше, законодавець, окреслюючи санкції нововироблених приписів, 
віддавав перевагу покаранням проти особи, в першу чергу – позбавленню волі 
(наприклад, Закон від 24 січня 1919 р. «Про карну відповідальність за образу 
національної чести та достойности» [4, c. 51]), каторзі (Закон від 22 жовтня 1920 р. 
«Про карну відповідальність за вчинки проти національного розвитку Українсь-
кого народу» [3, c. 2]) і т.д. В той же час, мали місце й положення, які торкались 
питання майнових покарань. 

26 січня 1919 р. Директорія скасувала Тимчасовий закон «Про кримінальну 
відповідальність за перевищення граничних цін та за спекуляцію» від 24 липня 1918 р., 
розглянутий вище, і запровадила власний Закон «Про спекуляцію». Згідно останнього, 
винний підлягав покаранню у виді штрафу від 3000 до 10000 крб. та ув’язненню на 
строк від 6 місяців до 1 року 6 місяців у випадку, якщо його нажива не перевищувала 
3000 крб. Якщо ж нажива перевищувала згадану суму, покарання зростало до штрафу 
у розмірі від 10000 до 100000 крб. та ув’язнення на строк від 1 року 4 місяців до 2 років. 
Якщо ж спекуляція визнавалась промислом, винний мав сплатити штраф від 20000 до 
200000 крб. і підлягав засланню на каторгу на строк від 8 до 10 років. 

Законом від 31 липня 1919 р. «Про карну відповідальність за продаж або 
відпуск спиртних напоїв військовим», доповнюючи Постанову Тимчасового Уряду 
Росії від 20 березня 1917 р. «Про зміни і доповнення деяких постанов, які 
відносяться до виготовлення і продажу сильноалкогольних напоїв», остання 
доповнювалась статтею сьомою, яка передбачала покарання у виді грошового 
штрафу в розмірі від 2000 до 6000 гривень у поєднанні з замкненням у в’язницю на 
строк від 6 місяців до 1 року 6 місяців за продаж або відпущення спиртних напоїв 
військовим [5, c. 100]. Варто погодитись з Е. Кісілюком, який звертає увагу на те, 
що зазначені вище санкції значно посилюють кримінальну відповідальність 
громадян за вчинення таких протиправних дій [10, c. 294]. 

Ще одним нормативно-правовим актом, який торкався питань штрафу, був 
Закон «Про підвищення кари за недбайливу охорону, присвоєння та розтрату або 
знищення скарбового майна» (1920 р.). Він встановлював відповідальність у виді 
штрафу у розмірі від 10000 до 1000000 гривень у поєднанні з каторжними 
роботами на строк від чотирьох до дванадцяти років «за недбальство щодо 
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охоронення довірених службою скарбових грошей чи майна та за недодержання 
правил охорони та справоздання щодо цього майна або грошей, якщо внаслідок 
такого недбальства та нарушення правил буде втрата скарбові або утруднення у 
виживленні війська», за умови, якщо ці діяння будуть вчинені «у місцевостях, 
оголошених на воєнному стані або на стані облоги, а також на театрі воєнних дій». 
Аналогічне покарання передбачалось і за «навмисне знищення, попсування або 
зменшення вартості службоводовіреного скарбового майна чи предметів 
виживлення», а також за «присвоєння та розтрату скарбових грошей чи майна 
ціною більше як на 6000 гривень» [7, c. 174]. 

Закон від 31 жовтня 1920 р. «Про підвищення кар за деякі службові злочини та 
злочини, яких передбачено артикулами 294 частина І, 296 частина І і 298 та 303 
«Уложенія о Наказаніях», торкнувся питань, пов’язаних з ще одним видом 
майнових покарань, а саме конфіскацією майна. Він передбачав, що «речі, набуті 
винним через хабарництво, або здирство, … якщо вони по закону не можуть 
підлягати поверненню укривдженій від того злочину особі, конфіскуються на 
користь скарбу, в випадку ж не розшукування цих речей, з винного стягується на 
прибуток скарбу вартість їх» [6, c. 101]. 

Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що у період відновлення 
Україною незалежності ситуація у кримінально-правовій сфері не була докорінно 
змінена – вона лише пристосувалась до нових соціально-політичних умов. В той 
же час, не вірним буде стверджувати про абсолютну пасивність вітчизняного 
законодавця досліджуваного періоду. Швидше можна вести мову про те, що, 
перебуваючи в умовах постійної зовнішньої воєнної загрози та внутрішньої 
політичної й економічної нестабільності, влада УНР відклала кардинальну 
реформу сфери кримінального права до більш сприятливих часів, обмежившись на 
практиці лише найбільш необхідними перетвореннями у цій сфері. 
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ 
МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ  

В. Марковський 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
вул. Городоцька, 26, 79007 Львів, Україна 

Аналізується практика правового регулювання мовних відносин у Галичині в 
міжвоєнний період. Проаналізовано судові справи проти греко-католицьких священиків за 
порушення мовного законодавства Другої Речі Посполитої, притягнення їх до 
адміністративної та кримінальної відповідальності. Висвітлено протилежні позиції Греко-
католицької Церкви та органів юстиції тогочасної Польщі у сфері застосування мовного 
законодавства. 

Ключові слова: мовне законодавство, судові процеси, міністерство юстиції, Львівське 
воєводство, окружні суди, органи прокуратури, відповідальність греко-католицьких 
священиків, метричні книги, українська мова, польська мова. 

Після розпаду Австро-Угорщини (1918 р.) новостворена Польська держава 
розпочала жорстку мовну політику стосовно національних меншин. ЇЇ метою було 
щонайбільше розширити публічну сферу вживання польської мови, і якомога 
звузити сферу вживання інших мов. Насамперед, це стосувалося українців, які 
становили 14% населення міжвоєнної Польщі і були найчисельнішою непольською 
нацією, яка опинилася після 1921 року під її юрисдикцією. Поляки поставили собі 
за мету полонізувати українське населення Галичини, яке вони не визнавали 
окремою нацією, а Галичину вважали своєю територією.  

Позиція священика та Церкви у питаннях мови мала важливе значення, 
оскільки греко-католицьке духовенство становило чи не найбільший прошарок 
української інтелігенції у Галичині у період 1918–1939 рр. Опрацьовані нами 
архівні джерела свідчать, що асиміляторська політика Другої Речі Посполитої 
викликала активний спротив Греко-католицької Церкви в Галичині. Найактивніші 
уніатські священики брали участь у виборах до законодавчих органів держави, 
агітували українське населення за від’єднання Галичини від Другої Речі 
Посполитої, закликали селян своїх парафій здійснювати спротив органам місцевої 
влади й поліції. У свою чергу влада міжвоєнної Польщі проводила кримінальне 
переслідування греко-католицьких священиків, з метою поширення контролю 
державної влади над цією Церквою. Зокрема, це стосується спроб змусити греко-
католицьких священиків здійснювати листування (кореспонденцію) з органами 
державної влади польською мовою з допомогою судових процесів та різно-
манітних штрафних санкцій.  

Усупереч цьому керівництво Греко-католицької Церкви вважало непри-
пустимим намагання органів влади Другої Речі Посполитої запровадити польську 
мову в її діловодстві та листуванні. Для прикладу, наведемо лист проводу цієї 
церкви до Апеляційного суду у Львові, датований 28 грудня 1921 року: 
«Митрополичий Греко-католицький ординаріат має честь просити, щоб органам 
влади було вказано на те, що в урядовій переписці з Консисторією і всіма 
деканальними і парафіяльними урядами необхідно вживати українську мову, так як 
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в нашій країні зобов’язують закони бувшої австрійської влади, які нам, яко 
автономним властям вибравши українську мову, як мову урядової переписки, 
гарантували, що всі державні, адміністративні, судові, шкільні і самоврядні органи 
мають кореспондувати з нами українською мовою. Проте, логічно ніяка окупаційна 
влада, чи то російська, чи німецька, а тепер польська, не має права заподіювати 
такої кривди» [1, арк. 86]*.  

21.12.1921 року Львівське воєводство направило вказівку № 5364 до усіх 
старост в округах воєводства та міському голові м. Львова щодо ведення 
метричних книг уніатськими священиками. Ставилася вимога, щоб у листуванні з 
парафіяльними урядами органи місцевої влади дотримувалися вказівок 
австрійського Міністерства внутрішніх справ від 20.12.1859 р. № 12466 р. та від 
04.07.1866 р. № 2166, відповідно до яких «листування з ними має відбуватися 
руською мовою, за винятком справ метрикальних, у яких уряди парафіяльні греко-
католицького обряду виступають як органи метрикальні, яким доручено державою 
вести метричні книги» [2, арк. 2]. Проте, воєвода Грабовскі у цій же вказівці 
висловив переконання, що листування з органами державної влади необхідно 
здійснювати польською як офіційною мовою, запровадженою у внутрішній службі 
розпорядженням ще австрійського цісаря від 04.06.1869 р. № 2354*.  

Український дослідник мовного законодавства Р. Домбчевський стверджує, 
що в період Австро-Угорщини листування уніатської Церкви з органами влади 
здійснювалося українською мовою: «Щодо цього станула австрійська влада на 
становищі, що українські греко-католицькі парохи ведуть викази померлих, вписи 
одружень і народжених в українській мові, відповідно до заведених в тій мові 
розпорядком міністра внутрішніх справ і міністра правосуддя з 09.03.1900 ч. 3257 
формулярів. Уряди й суди мали обов’язок звертатися до греко-католицьких урядів 
в метрикальних справах українською мовою» [3, с.43]. Кость Левицький у своїй 
розвідці, присвяченій статусу української мови в Австро-Угорщині, стверджує те ж 
саме [4, с. 31].  

Польський дослідник мовного законодавства Австро-Угорщини Ян П’єраць-
кий згадує вказівку Львівського апеляційного суду від 22.02.1899 р. з приводу 
кореспонденції (листування) церкви та органів місцевої влади, зокрема, щодо 
ведення метричних книг. Там йшлося про «непоодинокі випадки» повернення без 
розгляду листів польською мовою, які були направлені Греко-католицькій Церкві 
судовими установами Галичини. На його думку, священики мали б викорис-
товувати у кореспонденції польську мову, відповідно до норми про мову внутріш-
ньої документації (розпорядження міністерств Австро-Угорщини від 5 червня 
1869 року № 2354 [5, s. 120].  

Те ж стосувалося й мови ведення метрик за часів Австро-Угорщини. Польські 
та українські джерела свідчать, що мовою ведення метрик була переважно 
латинська. Але використання необхідної інформації з метрик, тобто здійснення 
витягів із метрик та підготовка необхідних довідок, могли виконуватися і мовою, 
яка є рідною для тієї чи іншої особи.  
––––––––– 

* До прийняття власних законів у сфері мовних відносин у 1924 році Друга Річ Посполита 
застосовувала мовне законодавство Австрії та Австро-Угорщини. 

 Відповідно до цього розпорядження австрійської влади польська мова стала урядовою 
мовою у Галичині та значною мірою зайняла місце німецької мови у внутрішньому 
діловодстві (мова внутрішньої документації) та у кореспонденції між органами державної 
влади. Тобто, послуговуючись сучасною термінологією, польська мова завдяки цьому 
нормативно-правовому акту стала офіційною мовою в Галичині. 
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Після поразки національно-визвольних змагань українців (1918–1920 рр.), 
польська влада в Галичині санкціонувала кримінальне переслідування національно 
свідомих українців. Вироки у цих справах, на думку І. Гловацького, були неправо-
судними [6]. Теж саме, на нашу думку, стосувалося і уніатських священиків, проти 
яких розпочали кримінальне переслідування за «недотримання» вимог правових 
норм мовного законодавства. Зокрема, йдеться про рішення Найвищого Суду у 
Варшаві від 24.05.1930 р. у кримінальній справі щодо священика Северина 
Матковського (справа № ІІ 3. К. 686/29). Кримінальна палата Найвищого суду 
Другої Речі Посполитої розглядала два питання, а саме: «Чи зобов’язаний 
священик, який веде метричні книги греко-католицького віросповідання, виконати 
вимогу органу державної влади про підготовку і подання витягу з метрики 
державною мовою, чи може цю довідку підготувати рідною мовою? Чи існують 
будь-які кримінальні санкції, яким може бути піддана особа у випадку непокори 
вимогам органу державної влади?» [2, арк. 19].  

Після обговорення справи, заслухавши адвоката обвинуваченого (Антона 
Горбачевського – В.М.) і подання прокуратури, Найвищий Суд постановив, що 
обвинуваченого священика не можна притягнути до кримінальної відповідаль-
ності, оскільки мовний закон від 31.07.1924 р. не передбачає жодної кримінальної 
санкції за його порушення. Своє рішення суд обґрунтував так: «Невиконання 
вимоги органу державної влади уніатським священиком про підготовку довідки 
державною мовою (тобто, польською – В.М.) не може бути визнане за злочин на 
підставі закону від 31.07.1924 р. № 73 поз. 724 «Про державну мову і мову 
урядування органів державної влади та органів самоврядування влад 
адміністративних» оскільки, цей закон не містить жодної норми, яка передбачала б 
яке-небудь покарання (вимоги такої не має і закон від 31.07.1924 р. №78 поз. 757 
Про мову судочинства» [2, арк. 19]. 

Проте, Найвищий суд Другої Речі Посполитої відмовив у вирішенні питання щодо 
того, якою мовою повинен священик подавати статистичні довідки (чи витяги) на 
вимогу органів державної влади – чи державною (польською), чи рідною мовою 
священика (українською). Фактично суд відмовився прийняти рішення з цього 
питання, пославшись на те, що це не належить до його компетенції.  

Така позиція Найвищого суду у Варшаві спонукала органи влади на місцях 
шукати шляхи для притягнення до адміністративної відповідальності греко-
католицьких священиків. Копію рішення Найвищого Суду у справі щодо Северина 
Матковського Львівський воєвода Голуховскі надіслав усім повітовим старостам 
та очільнику м. Львова у формі вказівки. У ній місцевим органам влади було 
роз’яснено, що суд не вирішив питання, якою мовою (польською чи українською) 
священик мав надавати статистичні довідки або витяги з метрики на вимогу 
місцевого органу державної влади. У зв’язку з цим воєвода А. Голуховскі зазначив: 
«... справа провадження метричних книг та мови, якою мають ці книги вестися і 
якою мовою переписуватися з владними органами, є урегульована давніми 
австрійськими законами без будь-якого погодження з церковною владою… У 
випадку невиконання священиками вимог цих приписів, до них належить 
застосовувати ст. 45 і 48 розпорядження президента Другої Речі Посполитої від 
22.03.1928 р. про примусове провадження в адміністрації, а правовою основою для 
видання цих розпоряджень є зазначені приписи (австрійські – В.М.) про ведення 
метрик» [2, арк. 20]. 

Рішення суду про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності 
за порушення мовного законодавства мало позитивний наслідок для уніатських 
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священиків. У зв’язку з цим було припинено кримінальне провадження проти 
священиків у низці окружних судів Галичини, а саме: у Золочівському окружному 
суді та в окружному суді у Перемишлі [2, арк. 42, 46].  

Проте, цей позитив мав для уніатських священиків короткотривалий ефект. 
Наприкінці 30-их років органи юстиції Речі Посполитої усе ж обґрунтували, яким 
чином притягнути їх до кримінальної відповідальності. 

Цікавою була позиція польського міністерства юстиції щодо рішення суду у 
справі Северина Матковського, висловлена у листі до Президента Апеляційного 
суду у Львові від 02.11.1930 р.: «Разом з думкою, висловленою Найвищим Судом, 
могли би собі пред’явити претензії до визнання слушності й іншого погляду, а 
саме: представлений вище фактичний стан (надання священиками на вимогу 
органів місцевої адміністрації статистичних довідок не державною мовою) є 
злочином відповідно до розпорядження міністрів внутрішніх справ та Мін’юсту і 
найвищої влади поліцейської від 30.09.1857 р. № 198» [2, арк. 29].  

У цьому документі польське міністерство юстиції фактично визнало відсут-
ність у польських законах відповідної правової норми, яка передбачала б притяг-
нення до відповідальності за порушення мовного законодавства. Припускаємо, що 
саме тому Мін’юст санкціонував застосування норм австрійського законодавства 
для притягнення до відповідальності уніатських священиків за подання статис-
тичних довідок українською, а не державною мовою.  

Зокрема, йдеться про рішення Вищого Адміністративного суду Польщі від 
08.06.1934 р. щодо скарги священика Михайла Кушкевича на дії Львівської 
воєводської адміністрації. Цей орган державної влади вважав, що «скаржник як 
такий, що веде метрики є публічним службовцем (службовою особою) і повинен з 
органами влади використовувати державну мову, а приписи мовного закону від 
31.07.1924 р., які надають польським громадянам руської народності право 
складання подань і заяв рідною мовою, не можуть мати застосування до звіту» 
[2, арк. 56]. 

З огляду на те, що записи у метричних книгах мали силу юридичних фактів, 
міністерство юстиції Другої Речі Посполитої трактувало греко-католицьких 
священиків службовими особами у сфері урядування (адміністрації). На це вказує 
рішення Вищого Адміністративного суду Польщі від 08.06.1934 р. року щодо 
згаданої вище скарги священика Михайла Кушкевича. греко-католицький свяще-
ник просив Вищий Адміністративний суд визнати незаконним рішення старости 
м. Городок, яким на нього було накладено штраф у розмірі 100 злотих за те, що він 
подав старості щоквартальну статистичну довідку про кількість населення 

––––––––– 
 Протягом тривалого періоду часу органи греко-католицької церкви у Галичині 

провадили книги актів громадянського стану, які називалися метрики. У 1784 році 
універсалом австрійського цісаря Йосифа було зорганізовано та впорядковано ведення 
метрик, а юридичне значення вони отримали у 1787 році. Про цей факт свідчать як автори 
українських, так і польських досліджень, які торкалися мовного питання. У цих книгах 
реєструвалися такі юридичні факти, як народження, смерть та одруження. У метричних 
книгах при реєстрації народження дитини та укладенні шлюбу вказувалися прізвища 
батьків, зокрема дівоче прізвище матері. Записи до метричних книг ще з часів Австрії, а 
потім і Другої Речі Посполитої вважалися офіційними, і мали юридичне значення. Тобто 
органи державної влади визнавали та використовували ці записи до метрик, які мали 
значення реєстру актів громадянського стану. Слід зазначити, що ведення метрик 
здійснювалося винятково парафіяльними священиками власним коштом та зусиллями, тобто 
це була суто церковна установа. 
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українською, а не державною (польською) мовою. Проте, Вищий Адміністратив-
ний суд підтримав рішення старости та Львівського воєводства, відхиливши скаргу 
священика, та своїм рішенням від 08.05.1931 року L. AA 1517/31 затвердив згадану 
постанову старости (про штрафування священика М. Кушкевича – В.М.). З приводу 
зазначених у скарзі обвинувачень суд вирішив, що скаржник як особа, яка веде 
метрики, є публічним службовцем (посадовою особою) і повинен у листуванні з 
органами влади використовувати державну мову: «…католицьке душпастирство, 
яке веде метрики, виступає у тому характері по відношенню до адміністрації 
загальної не як орган автономічний католицький, але залишається у відношенню 
аналогічному до державної посадової особи відповідного державного органу, 
виконання вказівок якої в рамках її компетенції повинні суворо виконуватися» 
[2, арк. 56].  

Михайло Кушкевич з цього приводу подав скаргу до Вищого Адміністратив-
ного суду. У свої скарзі він заявив, що: «священики, які ведуть метрики, не є 
службовими особами у тому значені, щоб до них можна було застосувати вимоги 
законів про мову. На його думку, священики не є «службовцями», а уряди 
парафіяльні не є «державними урядами» чи «самоврядними». З цих самих причин 
не стосуються священиків ані приписи про примусове провадження у адміні-
страції, ані кримінально-адміністративне провадження. Священики є службовцями 
ієрархії церковної, підпорядкованими церковній владі. Греко-католицька 
Консисторія у Львові наказала священикам вживати рідну мову, тобто українську, 
зокрема і у веденні метрик і кореспонденції з органами влади, відповідно до своїх 
функцій, тому скаржник зобов’язаний вказівкою своєї влади церковної і не може 
суперечити її наказам. У будь-якому випадку органи влади, хоча б і з огляду на 
постанови Конкордату, не може примусити священика до непослуху церковній владі» 
[2, арк. 56-57]. Проте, Вищий Адміністративний суд Польщі відхилив скаргу 
М. Кушкевича про неправомірність дій органів місцевої державної адміністрації. Слід 
зазначити, що Михайло Кушкевич ще раніше був фігурантом однієї з кримінальних 
справ, які порушувалися органами прокуратури Галичини щодо уніатських священиків 
обвинувачених у публічних виступах проти підвалин польської держави [7, арк. 16]. 

В обґрунтуванні свого рішення суд посилається на нормативно-правові акти 
вже неіснуючої Австрії та Австро-Угорщини: «На терені воєводства бувшого 
австрійського володіння, особливо на терені Львівського воєводства ведуть 
метрики греко-католицькі священики, відповідно до вказівок виданих раніше 
австрійською владою і які до цього часу є чинними на цих землях. Тут необхідно 
посилатися на губерніальне розпорядження від 26.03.1830 р. № 13431. Декр. 
Губерн. від 21.11.1836 № 58446 і від 08.05.1844 р. № 1767… На особливу увагу 
заслуговує вказівка австрійського міністра МВС від 29.04.1891 року № 429 якою 
повітовим органам влади доручено контролювати священиків у сфері ведення 
метрик. Йдеться про вказівку колишнього австрійського міністра МВС щодо 
виконання священиками доручень органів влади державної у сфері ведення 
метрик, де було зазначено, що справи метричні виконуються священиками у обсязі 
дорученому Державою» [2, арк. 57].  

На нашу думку, звернення польського суду до правових норм колишньої 
Австро-Угорщини видаються не правомірними, оскільки польський закон від 
31.07.1924 р. № 73 «Про державну мову та про мову урядування державних та 

––––––––– 
 Зазначена архівна справа містить матеріали обвинувачень проти 12 греко-католицьких 

священиків у період з 1929 до 1934 року.  
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самоврядних адміністрацій них властей» у своїй заключній частині містить норму 
про втрату чинності усіх попередніх нормативно-правових актів, що регулювали 
сферу мовних відносин у Галичині: «Рівночасно втрачають силу постанови, які 
регулювали до цього часу справи, що охоплені приписами цього закону на терені 
Речі Посполитої з винятком території воєводств Шлезького, Познанського та 
Поморського (ст.10)» [8, с. 3]. Подібна норма містилася також у законі від 
31.07.1924 р. № 78 «Про мову судів прокуратури та нотаріату», а саме: «Приписи, 
які обов’язують до цього часу про урядову мову судів, прокуратури, нотаріату, 
ухиляється за винятком приписів, які зобов’язують у воєводствах Познанськім, 
Поморськім та Шлезькім (ст. 8)» [8, с. 6]. 

Отже, своїм рішенням Вищий Адміністративний суд Польщі підтримав 
рішення органів місцевої влади про притягнення до адміністративної 
відповідальності священика Михайла Кушкевича. Але покарано його було не за 
порушення мовного законодавства, а за невиконання «законних» вимог місцевих 
органів державної влади. Ось як звучала мотивувальна частина рішення суду: 
«Відповідно до цього скаржник, як адміністратор греко-католицької парафії у 
Янові*, і у тому характері здійснюючи ведення актів громадянського стану, 
зобов’язаний був, відповідно до зазначених висновків, підкоритися вимогам, 
відповідно до чинних норм, розпорядженню адміністративної влади щодо 
представлення у державній мові статистичної довідки про рух населення за 4 
квартал 1930 року. Однак розпорядження цього не виконав. Не можна відмовити 
вказаній владі компетентній щодо примушення скаржника, на підставі приписів 
розпорядження Президента від 22.03.1928 року про провадження примусове у 
адміністрації, до виконання вказаного розпорядження. Оскільки одним із 
примусових засобів є кара грошима, і то як найм’якіший примусовий захід, не 
може найвищий трибунал побачити у накладеному на скаржника покаранню в 
розмірі 100 злотих, будь-якого порушення закону» [2, арк. 57]. Це рішення 
Найвищого Адміністративного суду було надіслане усім судам, які знаходилися у 
сфері впливу Львівському апеляційного суду, тобто усієї Галичини.  

Показовими у питанні мови листування греко-католицьких священиків з 
органами державної влади стали дві вказівки з приводу зазначеного рішення 
Адміністративного суду підписані Президентом Львівського апеляційного суду, 
п. Збровскі. Ці документи з грифом «таємно» були адресовані керівникам 
окружних і гродських судів Львівського апеляційного округу (вказівка від 
02.12.1935 р.) та місцевим органам прокуратури (вказівка від 09.12.1935 р.). У них 
чітко висловлено вказівку про притягнення до відповідальності греко-католицьких 
священиків у разі, якщо вони надалі провадитимуть листування з органами 
державної влади недержавною мовою. Наводимо для цього переклад тієї вказівки: 
«У зв’язку з моїми вказівками від 06.09.1930 р. № 26670/30, від 10.03.1931 р. 
№ 31203/31, і від 23.10.1934 р. №30536/34 повідомляю, що у цій справі правове 
становище не зазнало жодних змін. Відповідно до чинних приписів, священики 
усіх обрядів католицької церкви ведуть метрики у дорученій їм державою сфері 
діяльності, а документи, які вони видають, мають статус публічних документів. 
Відповідно до цього вони є публічними посадовими особами (службовими особами – 
В.М.), і зобов’язані при видачі витягів з метрик і довідок для службових цілей та у 
кореспонденції в цих справах із судом та іншими органами влади дотримуватись 
приписів вимог закону про державну мову… Державною мовою є польська мова і 

––––––––– 
* Янів – сучасне смт. Івано-Франкове Яворівського р-ну Львівської області. 
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тому усілякі статистичні та інші довідки мають бути виконані виключно 
державною мовою. У випадку опору греко-католицьких священиків суди повинні 
звертатися до староств повітових із поданням про здійснення примусу відповідно 
до приписів про примусове провадження в адміністрації» [2, арк. 62]. Це рішення 
Найвищого Адміністративного суду було надіслане до відома усіх судів Галичини.  

Наступним етапом тиску на греко-католицьких священиків стало притягнення 
їх до кримінальної відповідальності у 1938–1939 рр. за ведення метричних книг 
українською мовою, або записування до метричних книг прізвищ українських 
парафіян латинськими буквами, відповідно до українського правопису. 

До проголошення ЗУНР метричні книги велися переважно латинською мовою, 
частково українською. У часи національно-визвольних змагань греко-католицька 
церква запровадила ведення метрик українською мовою. Проте після поразки 
національно-визвольних змагань українців Друга Річ Посполита негативно 
поставилася до зазначеної вище ініціативи Греко-католицької Церкви.  

Про це, зокрема, свідчить вказівка секретаріату Львівського воєводства від 
21.12.1921 р. № 5364, адресована усім старостам в округах воєводства та міському 
голові Львова. У вказівці було зауважено, що «У відомостях Метрополичого 
ординаріату (Греко-католицького – В.М.) від 03.11.1919 р. поставлено вимогу щоб 
усі греко-католицькі ординаріати вели записи у метричних книгах українською 
мовою» [2, арк. 1]. Львівський воєвода Грабовскі підкреслив, що вищезазначена 
вказівка керівництва Греко-католицької Церкви суперечить чинному 
розпорядженню австрійського міністерства внутрішніх справ від 16.09.1875 р. 
№ 1767, де сказано, що ведення метричних книг має провадитися латинською 
мовою. Також він посилався на розпорядження від 20.04.1854 р. № 96, у якому –
католицьким священикам заборонено вести метричні книги руською, тобто – 
українською, мовою під загрозою кримінального покарання. У своїй вказівці 
керівник львівського воєводства відзначив, що витяги з метричних книг повинні 
збігатися із записами до метрик, і їх необхідно виконувати лише латиною. Місцеві 
адміністративні органи, які тоді називалися староствами, були зобов’язані довести 
зазначені вимоги до органів Греко-католицької Церкви і контролювати її 
виконання.  

04.12.1930 року президент Апеляційного суду у Львові направив до 
президентів окружних та голів повітових судів вказівку № 36651/30 про 
необхідність здійснення суворого контролю за греко-католицькими священиками у 
сфері ведення метричних книг: «При вирішенні справ метричних воєводський уряд 
зауважив, що греко-католицькі священики, які ведуть метричні книги, при 
виконанні записів про народження, смерть та одруження, безпідставно 
перекручують прізвища так, що їм навіть без вимоги зацікавлених осіб, або навіть 
усупереч їх волі, надають руське (українське – В.М.) звучання. Священики видають 
сторонам витяги, які дослівно не відповідають записам у метриках, самовільно 
змінюють звучання прізвищ, правильно записаних у метричних книгах. Крім цього 
нагадую, що метричні книги мають вестися латинською мовою і тією ж мовою 
мають надаватися витяги з книг, інші службові записи (відомості) з книг 
метричних, які не є дослівними витягами, мають бути виконані польською мовою 
як державною. Перекручення у вигляді самовільної зміни прізвища особи, яку 
реєструють у метриці чи витягах з неї, не допускається… У разі підтвердження 
фактів того, що звучання прізвища осіб у метриках чи витягах не співпадають із 
записами у метричних книгах, такі документи належить піддавати сумніву і 
вимагати виготовлення нових документів за кошт винного. Тих, що не підко-
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ряються, необхідно змусити виконати вимогу відповідно до розпорядження про 
примусове провадження в адміністрації від 22.03.1928 р. (ст. 42–45)» [2, арк. 38]. 
Слід зазначити, що львівське воєводство клопотало перед Апеляційним судом у 
Львові про надання допомоги воєводському урядові, староствам та голові 
м. Львова у боротьбі з такими «незаконними» діями священиків.  

Як наслідок, у 1938–1939 рр. низка греко-католицьких священиків були 
засуджені судами Другої Речі Посполитої за те, що записували прізвища своїх 
парафіян до метричних книг в українському звучанні [9, 10, 11–14]. Вони були 
обвинувачені відповідно до ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Другої Речі 
Посполитої, прийнятого у 1932 р. [15, s. 334], за внесення неправдивих відомостей 
щодо обставин, які мають юридичне значення.  

В обґрунтуваннях судових вироків суди зазначали, що греко-католицькі 
священики, як службові особи, при реєстрації актів громадянського стану в 
метричних книгах вносили нібито неправдиві відомості щодо обставин, які мають 
юридичне значення. Це здійснювалося у спосіб внесення (записування) у рубриці 
«nomen et conditio» книг народжених прізвища у родовому відмінку латинськими 
буквами в українському звучанні, наприклад: 

– написано Lużeckyj замість правильно Lużecki;  
– написано Wolańskyj замість правильно Wolański; 
– написано Jaworskyj замість правильно Jaworski [9, арк. 3]. 
До справ були долучені витяги з метричних книг тієї місцевості, де той чи 

інший підсудний був парафіяльним священиком. Таких «перекручень прізвищ» в 
одній справі проти греко-католицького священика могло бути чотири [14] або 
більше ста, як, наприклад, у справі проти священика Степана Чеховського [13]. 
Зауважимо, що це суттєво не впливало на призначення покарання підсудному. У 
першому випадку священика Миколу Тимківа було засуджено до 6 місяців 
тюремного ув’язнення із відтермінуванням покарання впродовж 3-х років. У 
другому випадку С. Чеховського було засуджено на 10 місяців тюрми з відстроч-
кою виконання вироку на 5 років. Крім цього, винні повинні були виплатити судові 
витрати у розмірі від 20 до 100 злотих.  

В обґрунтуваннях вироків суди першої інстанції (окружні та гродські суди) 
зазначали, що греко-католицькі священики навмисне перекручували польські 
прізвища, записуючи їх в українському звучанні. Діяли вони так, не дивлячись на 
те, що ті ж прізвища раніше вже були записані у метричних книгах у 
«правильному» польському звучанні, наприклад: Lużecki, Wolański, Jaworski. 
Обвинувачені греко-католицькі священики хоч і не заперечували сам факт, вини 
своєї не визнавали. Вони посилалися на те, що виконували записи відповідно до 
заяв сторін, які хотіли, щоб прізвища дітей були записані в українському 
звучанні.  

У справі проти Юліана Татомира адвокат підсудного звернувся до суду з 
проханням залучити до справи свідків, які могли підтвердити, що їх прізвища 
звучать так, як їх вніс до метрики підсудний. Вказані прізвища закінчуються на 
«ський» та «цький», і вони як батьки, вимагали саме так записати прізвища дітей. 
Прізвища свідків – аргументував адвокат Іван Рогуцький – належать до української 
народності і їх слід записувати відповідно до вимог української граматики, яка 
затверджена шкільною адміністрацією. Захист просив залучити експерта з академії 
наук у Кракові для підтвердження того, що українською мовою прізвища повинні 
закінчуватися на «ський» та «цький», і що перед введенням чинного правопису 
прізвища звучали «ский» та «цкий» [11, арк. 36]. Слід зазначити, що згаданий 
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священик, уже був раніше переслідуваний за «антидержавні виступи» органами 
прокуратури тогочасної Польщі [16, арк. 35].  

Інший підсудний, священик Микола Єднак мотивував свої дії тим, що «на 
парафії ніколи не було особи під прізвищем Ольховєцкі (польською Olchowecki – 
В.М.), а був Вільховецький (Wilchoweckyj – В.М.), і таке ж прізвище подав у заяві 
про хрещення батько дитини» [9, арк. 4]. Підсудний священик Микола Тимків під 
час судового процесу пояснив, що видавав свідоцтва про народження не на основі 
метричних книг, а на підставі «status animarum», оскільки «за дорученням духовної 
влади мав обов’язок вказати прізвища в українському звучанні» [12, арк. 7]. 

Такі аргументи не були взяті судом до уваги. У своїх рішеннях суди 
дотримувалися тієї думки, що священики, як службові особи, мали б знати, що 
зміна прізвища може відбуватися лише відповідно до вимог адміністративного 
процесу. На думку суду, підсудні усвідомлювали те, що записи до книг актів 
громадянського стану мали бути підтверджені обставинами, які базуються на 
документах, а не на довільній та суперечливій заяві батьків, і тому діяли, свідомо 
«українізуючи» польські прізвища. Відтак, у судових вироках було встановлено, 
що такими діями священики завдали шкоди публічним і приватним інтересам 
особи, наразивши зацікавленого на можливе непорозуміння щодо свого 
походження [9, арк. 4]. 

У п’яти з шести судових справах, які розглядалися в окружних судах з 
обвинувачення українських священиків у порушенні ч. 1 ст. 287 Кримінального 
кодексу Другої Речі Посполитої 1932 р., прокуратура вносила апеляцію на судові 
вироки у зв’язку з тим, що покарання, на думку прокурорів, не відповідало 
скоєному злочину і було занадто м’яким. У чотирьох випадках, коли суд призначав 
винним покарання у формі ув’язнення на строк від 2-х тижнів до 9 місяців із 
відтермінуванням виконання покарання, прокуратура наполягала змінити рішення 
окружних судів і негайно привести вирок у виконання. У справі проти священика 
Юліана Татомира* прокурор Самбірського окружного суду своє подання 
обґрунтував так: «…суд недостатньо вивчив справу і тому не побачив тих дій, які 
можна кваліфікувати за статею 96 КК «Про зраду держави». Війна за мову, за 
школу, чи якісь того роду права, є очевидним злодіянням, бо не про ті права 
йдеться. Боротьба за ті права є тільки для вигляду, є засобом для створення духу 
ненависті, що є приготуванням до війни, а її розв’язання було би рівнозначним з 
втратою частини держави. Саме це є ціллю таких елементів, як обвинувачений 
священик. Хоч це і виглядає як незначний і позбавлений загрози струмок, який 
обплутує маси, насправді має мету – у відповідний момент створити хвилю 
конфлікту» [11, арк. 15].  

У справі проти Юрія Малицького, греко-католицького священика містечка 
Борщів Борщівського повіту (Чортківський окружний суд), прокурор обґрунтував 
подання про апеляцію на вирок суду, послуговуючись наступними аргументами. 

––––––––– 
 Йдеться про кримінальні справи відкриті органами прокуратури Галичини проти 

українських депутатів сейму і сенаторів, обвинувачених у виступах проти польської 
держави. Список кримінальних справ проти депутатів і сенаторів при прокуратурі 
Львівського апеляційного суду, датований 1930 роком, налічує 33 справи проти депутатів 
сейму і 5 справ проти сенаторів (А. Горбачевський, М. Хімчин, М. Кузьмин, В. Баранюк,  
Ю. Татомир). У графі «склад злочину», як правило, було зазначено: антидержавні промови 
(виступи), які закликали про відокремлення від Польщі і громадянської війни.  


 Спочатку справа розглядалася  в окружному суді Самбора, а потім через апеляцію 

сторін у Львівському Апеляційному суді. 
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На переконання прокурора, дії священика були запланованою акцією греко-
католицького кліру, вороже налаштованого до польської держави: «Вже кілька 
років частина кліру систематично діє в керунку знищення і затирання слідів 
польського походження серед тих, які виросли у польськості і втратили її через 
плановану акцію ворогів. Яскравим свідченням цього є злочинна діяльність 
ворожого до Польщі греко-католицького кліру, який у метриках змінював і змінює 
чисто польські прізвища. Така діяльність підриває фундамент консолідованості, 
яка є найміцнішою бронею перед ворогами внутрішніми і зовнішніми»  
[10, арк. 14].  

У справі проти Юліана Татомира прокурор зауважив, що виникає питання про 
те, що є причиною невдоволень українського населення. «Треба врахувати – 
зазначає прокурор – для хлопа на селі священик є справжнім авторитетом. 
Священик використовує свій вплив на селян для своїх антидержавних цілей. 
Священик впаяв у хлопа незадоволення Польською державою і будить сепаративні 
настрої, роздмухує ненависть до польської держави і готує ґрунт для революції» 
[11, арк. 13]. У справі проти Миколи Тимківа, яка слухалася в окружному суді 
Коломиї, прокурор заявив, що «лише «гострі» репресії і невідкладне виконання 
покарання зможуть втримати священиків від подальших злочинів» [12, арк. 9]. 

Наведені цитати є характерними для усіх обвинувальних актів прокуратури і 
можуть свідчити про вкрай негативне ставлення органів державної влади до греко-
католицьких священиків. На судових слуханнях прокуратура зазначала, що такі 
факти (записування українських прізвищ в автентичному звучанні) були масовими 
і ця акція здійснювалася греко-католицькими священиками на догоду світським 
політикам й мала націоналістичний характер. Нами опрацьовані матеріали судових 
справ про засудження греко-католицьких священиків із Коломийського, Самбірсь-
кого, Чортківського, Борщівського та Теребовлянського повітів. Кількість судових 
справ із обвинувачення греко-католицьких священиків за ч. 1 ст. 287 Кримінального 
кодексу Другої Речі Посполитої є доволі значною, а їх географія охоплює усі три 
воєводства Східної Галичини. Існує реєстр кримінальних справ, порушених у 1938 та 
1939 роках проти уніатських священиків, обвинувачених у веденні метричних книг 
українською мовою. Він налічує 122 кримінальні справи. Найбільше таких 
кримінальних справ було відкрито органами окружних прокуратур у Золочеві – 35, у 
Стрию – 11, у Львові, Самборі, Чорткові по 7 таких справ [17].  

Закони Другої Речі Посполитої про мову (йдеться про закони, які діяли на 
території Східної Галичини) не містили жодних норм, які б передбачали 
кримінальну, чи будь-яку іншу форму відповідальності за його порушення. 
Прогалини у мовному законодавстві органи юстиції використовували для звуження 
права на використання рідної мови у публічних сферах життя. У законодавстві 
тогочасної Польщі були відсутні будь-які правові гарантії захисту мовних прав 
українців.  

Як свідчить судова практика, органи юстиції Другої Речі Посполитої притя-
гували греко-католицьких священиків як до адміністративної, так і до кримінальної 
відповідальності. Де-юре це здійснювалось за допомогою статті Кримінального 
кодексу про внесення неправдивих відомостей щодо обставин, які мають 
юридичне значення. Або, священиків притягували до адміністративної відпові-
дальності за не виконання вимог місцевих органів влади про дотримання статусу 
державної мови (наприклад, у справі проти священика Михайла Кушкевича). 
Правова норма на звернення до органів державної влади рідною мовою мала вкрай 
вузьке застосування у судовій практиці міжвоєнної Польщі.  
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Що стосувалося ведення метрик та ділової кореспонденції Церкви із органами 
державної влади, то система правосуддя та органи державної адміністрації Другої 
Речі Посполитої послуговувалися, як нормами нового, вже польського 
законодавства, так і нормативно-правовою базою колишньої Австрії та Австро-
Угорщини. У судочинстві застосовувалися, як спеціальні підзаконні нормативно-
правові акти, які були прийняті за Австрії, так і ті, що були видані після набуття 
чинності Австро-Угорської Конституції 1867 року. Це всупереч тому, що вище 
вказані закони про мову Другої Речі Посполитої у своїй заключній частині містили 
норму про втрату чинності усіх попередніх нормативно-правових актів, які 
стосувалися мови органів державної влади та органів самоврядування та мови 
судівництва. З огляду на вище зазначене, відзначаємо неправомірність рішень та 
вироків судової системи Другої Речі Посполитої щодо права на рідну мову 
польських громадян української національності.  

Таке довільне застосування нормативно-правових актів Австрії, Австро-
Угорської імперії та законів і підзаконних актів Другої Речі Посполитої навряд чи 
підсилювало віру у справедливість та судову систему міжвоєнної Польщі 
польських громадян української національності. Навпаки, зневіра у можливість 
досягти справедливості у суді призводила до неповаги та неприязні українців до 
тодішньої Польської держави. Як відомо з історії, вони почали поповнювати ряди 
радикальних націоналістичних організацій, які обирали шлях до вирішення своїх 
національних проблем уже не у правовому полі. 

Така політика органів юстиції по відношенню до Греко-католицької Церкви 
негативно налаштувала українських священиків проти Другої Речі Посполитої. 
Українське греко-католицьке духовенство брало активну участь у антипольскій 
агітації українського населення. Уніатські священики брали активну участь у 
боротьбі за підвищення правового статусу української мови, активно агітували за 
створення незалежної України. У свою чергу польська держава розпочала їхнє 
переслідування, що в результаті призвело до міжнаціонального конфлікту на 
мовному та релігійному ґрунті між поляками та українцями. Будь-який священик, 
якщо він усвідомлював свою національність та чітко формулював позицію щодо 
національної політики тогочасної Польщі, мав розуміти те, що обов’язково буде 
підданий репресіям зі сторони Польської держави.  
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Статья посвящена практике юридического регулирования языковых отношений в 
Галичине междувоенного периода. Проанализированы судебные дела против униатских 
священников за нарушение языкового законодательства Второй Речи Посполитой, 
привлечение их к административной и уголовной ответственности.  
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УДК 347.97/.9(477)«1935/1936» 

СПЕЦІАЛЬНІ КОЛЕГІЇ СУДІВ  
У СИСТЕМІ ТОТАЛІТАРНОЇ ВЛАДИ УСРР: 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ У 1935–1936 рр.  

В. Окіпнюк 

Національна академія Служби безпеки України 
вул. Трутенка, 22, 03022 Київ, Україна 

У статті охарактеризовано різні аспекти діяльності спеціальних колегій судів УСРР у 
1935–1936 рр. На основі матеріалів відомчої звітності проаналізовано кадровий склад 
спеціальних колегій, особливості розгляду ними кримінальних справ і застосування 
кримінальної репресії. 

Ключові слова: спеціальні колегії, спеціальні суди УСРР, Народний комісаріат 
внутрішніх справ (НКВС) УСРР, органи державної безпеки, тоталітарна влада. 

Важливу роль у здійсненні державної репресивної політики в СРСР і УСРР у 
1930–ті рр. поряд з позасудовими органами відігравала і розгалужена система 
спеціальних судів – військових трибуналів, лінійних судів залізничного та водного 
транспорту, спеціальних колегій (далі – СК). Діяльність останньої категорії 
спеціальних судів, їх роль у механізмі масових репресій хоча й вивчалась у різний 
час в рамках загальних проблем історії судоустрою Радянської України та СРСР, 
залишається малодослідженою і потребує належного історико–юридичного 
аналізу. 

У роботах радянських дослідників М.В. Кожевнікова [1], Д.С. Сусло [2], 
А.Л. Рівліна [3] процесуальна практика СК як окрема наукова проблема не 
досліджувалась. Так само побіжно, зазвичай у контексті аналізу загальних процесів 
тоталітаризації органів суду, розглядаються СК в працях сучасних істориків права, 
наприклад, в колективній монографії за редакцією О.М. Мироненка та І.Б. Усенка 
«Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму 
(1929–1941)» [4]. 

СК були створені згідно з постановою ЦВК СРСР «Про розгляд справ про 
злочини, які розслідуються Народним комісаріатом внутрішніх справ СРСР і його 
місцевими органами» від 10 липня 1934 р. у Верховному суді (далі – ВС) УСРР, 
Головному суді АМСРР і обласних судах (далі – облсудах) республіки. Вони мали 
розглядати справи про злочини державні (контрреволюційні і проти порядку 
управління), окрім справ про зраду батьківщині, шпигунство, терор, вибухи, 
підпали та інші види диверсії, а також справ про злочини на залізничному і 
водному транспорті, які були підсудні згаданим раніше категоріям спеціальних 
судів – військовим трибуналам і лінійним залізничним і водним судам за 
належністю. До підсудності СК також належали справи про злочини, передбачені 
постановою ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, 
колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 
7 серпня 1932 р. СК діяли у складі трьох постійних суддів (один або два з яких – 
представники органів державної безпеки) без участі народних засідателів. Справи 
розглядали переважно в закритих судових засіданнях. 

Узагальнені відомості про кількісні і якісні показники у діяльності, кадровий 
склад, проблемні моменти в роботі СК облсудів і ВС УСРР містяться у доповідній 
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записці про їхню роботу за 1936 р., яку підготував на початку 1937 р. голова ВС 
УСРР Ф.В. Шумятський і голова СК ВС УСРР П.С. Мулявко [5]. 

Як свідчать статистичні дані, вміщені в доповідній записці, завантаженість СК 
облсудів УСРР і Головного суду АМСРР, тобто кількість розглянутих ними справ, 
постійно зростала. 

Найвідчутніший стрибок у цьому відношенні відбувся у другій половині 
1935 р. Порівняно з першою половиню цього ж року кількість розглянутих СК 
справ зросла майже вдвічі – з 619 (на 1325 осіб) до 1213 справ (на 2214 осіб). 
Надалі тенденція до кількісного зростання справ, які розглядались СК обласних 
судів УСРР і Головного суду АМСРР, тільки прогресувала. У першому та другому 
півріччі 1936 р. кількість розглянутих справ порівняно з попереднім періодом 
щоразу зростала в середньому на 20% – відповідно до 1 466 справ (на 2 184 осіб) та 
1 767 справ (на 2 267 осіб).  

Найбільш завантаженими у 1935–1936 рр. виявились СК Харківського, 
Дніпропетровського, Донецького і Київського облсудів. При цьому, наприклад, СК 
Харківського облсуду за цей час розглянула майже четверту частину всіх справ – 
253 справи у 1935 р. і 526 справ у 1936 р., що становило, відповідно, 22,1 і 24,5% 
від усіх справ, які були розглянуті в СК облсудів УСРР і Головного суду АМСРР. 
Менш завантаженими були СК Вінницького, Чернігівського, Одеського облсудів і 
Головного суду АМСРР, які розглянули у 1935 р. відповідно – 170, 159, 133 і 37 
справ, а в 1936 р. – 268, 348, 256 і 81 справу. 

Значне зростання кількості справ, поданих на розгляд СК у 1936 р., як 
зазначали автори доповідної записки, відбувалося за рахунок справ на осіб, які 
проводили так звану троцькістську агітацію [5, арк. 1–3]. 

Процесуальні строки розгляду справ, передбачені спеціальною інструкцією, не 
завжди дотримувались. Головними причинами цього вважалися значне зростання 
кількості справ, які надходили до СК, несвоєчасна явка свідків у судові засідання, 
унаслідок чого відкладалося слухання справи, затримка справ у прокуратурі і 
передавання їх до СК великими партіями наприкінці місяця. Внаслідок впливу 
перелічених чинників упродовж 1935–36 рр. у строк до 10 днів розглядалось в 
середньому 26% справ, у строк від 10 днів до місяця – 51% і у строк більше місяця – 
близько 23% справ [5, арк. 4–5]. 

У кількісному відношенні СК облсудів і Головного суду АМСРР було 
засуджено у 1935 р. 3386 осіб, а в 1936 р. – 4247 осіб, тобто кількість засуджених 
збільшилася за рік на 25%. Натомість, найбільшу категорію засуджених у 1935 р. 
та в 1936 р. становили особи, засуджені за антирадянську, насамперед так звану 
троцькістську, агітацію (ст. 5410 КК УСРР 1927 р.). Якщо у 1935 р. ці засуджені 
становили майже 44% від загальної кількості засуджених, то в 1936 р. – вже 
близько 78% [5, арк. 6–7]. Найбільша кількість засуджених за антирадянську 
агітацію припадала на СК Чернігівського, Харківського, Донецького та Дніпро-
петровського облсудів, відповідно, 82%, 80,3%, 86,8% і 83,9% від загального числа 
осіб, засуджених цими органами [5, арк. 10]. 

Кількість осіб, засуджених за інші види контрреволюційних злочинів, такі як, 
збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою на радянську 
територію збройних банд, захоплення влади в центрі або на місцях в тих самих 
цілях, сприяння міжнародній буржуазії та організованим цією буржуазією 
громадським групам і організаціям у здійсненні ворожої діяльності проти Союзу 
РСР, підрив державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу  
кредитної системи та кооперації, організаційна діяльність, спрямована на 
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підготовку чи вчинення контрреволюційних злочинів, участь в організації, ство-
реній для підготовки або вчинення цих злочинів, недонесення про підготовлений 
або вчинений контрреволюційний злочин; провокаторська діяльність за часів 
царського режиму; контрреволюційний саботаж, передбачені ст.ст. 542, 544, 547, 
5411, 5412-14, становила: у 1935 р. – 47%, а у 1936 р. – 15% від загальної кількості 
засуджених. Загалом за всі контрреволюційні злочини СК облсуду та Головного 
суду АМСРР засудили у 1935 р. – 3083 особи, тобто 91% від загальної кількості 
засуджених, а в 1936 р. – 3903 особи, тобто майже 92%.  

Відповідно за злочини проти порядку управління СК засуджували менше 10% 
осіб від загальної кількості засуджених, що в кількісному відношенні становило у 
1935 р. – 303 особи, а у 1936 р. – 344 особи. Серед них переважали особи, які 
вчинили бандитизм, контрабанду та незаконний перехід кордону (ст.ст. 5617, 5624-25 

КК УСРР 1927 р.) [5, арк. 6–7]. 
Найчастіше у справах, які розглядались у 1936 р., СК виносили вироки про 

позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років і від 5-ти до 10-ти років, що 
становило, відповідно, 52 і 38,1% від винесених вироків. Вища міра покарання була 
застосована лише до 57 осіб. Це становило 1,4% від винесених вироків [5, арк. 11]. 

Аналіз соціального стану осіб, засуджених СК, дає змогу говорити про те, що 
у 1936 р. найчастіше кримінальна репресія застосовувалася до службовців (32%), 
робітників (23,6%) і колгоспників (17,5%), тоді, як у 1935 р. – до куркулів (35%), 
службовців (24%) і колгоспників (12%). 

СК виявляли недоліки у веденні органами НКВС попереднього слідства, які 
переважно були зумовлені слабкістю прокурорського нагляду за слідством на 
місцевому рівні. Зокрема, у процесі підготовчих і судових засідань встановлено, що 
розслідування за деякими справами, було проведене неповно, однобічно без 
достатньої перевірки фактів. Під час судового слідства свідки відмовлялися від 
показань, які вони давали у ході попереднього слідства, виникала необхідність 
перевірки нововиявлених, неповно або недоказово висвітлених обставин. 

Внаслідок цього, у 1936 р. з підготовчих і судових засідань СК облсудів і 
Головного суду АМСРР було відправлено на дослідування 439 справи, тобто 13,6% 
від загальної кількості розглянутих справ, з яких 90% у подальшому було 
припинено, а підсудні були виправдані [5, арк. 21, 40]. За підрахунками 
керівництва СК ВС УСРР у судових засіданнях СК було виправдано 4,6% від 
загальної кількості засуджених, а загальний показник безпідставно притягнутих до 
кримінальної відповідальності внаслідок низької якості слідства і слабкості 
прокурорського нагляду, становив близько 20% [5, арк. 42–43]. 

З іншого боку, мали місце недоліки і в діяльності самих СК, які виявляла СК 
ВС УСРР під час розгляду справ СК облсудів в порядку касації або нагляду. 
Насамперед, підсудні засуджувалися без достатньо повної перевірки доказів. У 
судових документах підготовчих та судових засідань чітко не було зафіксовано 
частину статті КК УСРР, за якою кваліфікувався злочин, хоча кожна з частин 
передбачала різні санкції, що мало значення для правильного винесення вироку. 
Протоколи судових засідань оформляли і вели незадовільно, з певними проце-
суальними порушеннями. Наприклад, були випадки, коли ці документи взагалі не 
підписував ні головуючий, ні секретар судового засідання. У протоколах не було 
відображено реального ходу судового засідання, внесення правок до протоколу 
головуючим не обумовлювалось, правки вносились олівцем. 

Вироки, винесені СК деяких облсудів, ґрунтувалися винятково на матеріалах 
попереднього слідства і не враховували протоколи судових засідань. Крім цього, у 
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вироках не достатньо чітко мотивувалася доведеність або недоведеність інкриміно-
ваного підсудному злочину. В описовій частині вироку обвинувачення часто не 
конкретизувалося, текст містив лише загальні фрази [5, арк. 35–39]. 

Як наслідок, у 1935 р., за результатами касаційного розгляду справ СК 
облсудів і Головного Суду АМСРР, СК ВС УСРР було змінено кваліфікацію 
злочинів із залишенням вироку в силі щодо 7,1% вироків та скасовано 2,5% 
вироків, а у 1936 р. змінено 4,2% і скасовано 8,2%. Загалом без змін було залишено 
у 1935 р. 78,3% вироків СК облсудів, а у 1936 р. – 79,6% [5, арк. 21, 34]. 

Окремою проблемою діяльності СК була участь у процесі захисту. До 
прийняття Конституції УРСР 1937 р. у судові засідання СК допускався лише 
спеціально перевірений захист, тобто по суті підконтрольний адміністративним 
органам, і лише за окремими справами, що значно спрощувало судовий процес. 
Нова Конституція запроваджувала участь захисту під час розгляду практично всіх 
справ. Недопущення захисників до розгляду справ дозволяли як виняток з 
урахуванням необхідності дотримання режиму секретності і коло таких справ було 
незначним. Звуження обсягу справ, в яких не було дозволено участь захисників, 
керівництвом СК сприймалось загалом негативно і вважалося фактором, який 
ускладнював процес і робив його тривалішим [5, арк. 28]. 

Важливою ланкою в системі СК була СК ВС УСРР. У 1936 р. по першій 
інстанції вона розглянула лише дві справи і діяла переважно як касаційна 
інстанція. На її розгляд надійшло 2089 справ – 1950 касаційних і 139 наглядових. 
Упродовж року було розглянуто 1937 справ (на 3484 особи), з яких 1801 – 
касаційна і 136 – наглядових справ. Станом на 1 січня 1937 р. залишилося 
нерозглянутими 152 справи – 149 касаційних і три наглядові. Порівняно з 1935 р. 
надходження касаційних справ до СК ВС УСРР збільшилося з 1249 справ до 2089, 
тобто на 67,6% [5, арк. 29–30]. 

Як і в СК облсудів у СК ВС УСРР темпи розгляду справ становили: до 10 днів – 
32,9%, від 10 днів до місяця – 54,8% і більше місяця – 12,3% справ. 

Прокуратура загалом підтримувала роботу СК ВС УСРР. З 1802 справ, 
розглянутих СК у касаційному та наглядовому порядку, прокуратурою було 
подано протести до Президії ВС УСРР лише по 32 справам. Частина цих протестів 
стосувалася зміни кваліфікації злочинів і декілька – пом’якшення міри покарання. 
Причому, по 12-ти справах Президія ВС УСРР протести відхилила, залишивши 
вирок СК у силі, а по 20-ти – задовольнила [5, арк. 31–32]. 

Проблемним моментом діяльності СК було їх кадрове забезпечення. Першими 
до складу СК співробітників органів державної безпеки призначали відповідно до 
наказу НКВС УСРР №343 від 7 жовтня 1934 р. «Про відрядження працівників до 
спеціальних колегій судів і трибуналів». Загалом було призначено 22 члени СК: 
два члени СК ВС УСРР і 20 членів до семи облсудів і Головного Суду АМСРР [6]. 

Загальний штат СК судів усіх рівнів, визначений у 1934 р. у кількості 35 посад, 
тобто з розрахунку один склад СК в облсуді і Головному суді АМСРР і два склади 
СК – у ВС УСРР, залишався незмінним, принаймні, до початку 1937 р. Однак за цей 
період надходження справ до СК збільшилося майже вдвічі, що змушувало членів 
СК працювати без вихідних, витрачаючи по 16–18 год. на добу для забезпечення 
вчасного розгляду цих справ. Керівництво СК ВС УСРР звернулося до НКЮ СРСР і 
запропонувало для уникнення затримок у розгляді справ збільшити СК по всім 
облсудам і ВС УСРР на один склад і на 1–2 технічних працівника [5, арк. 44]. 

На початку 1937 р. кількість працівників органів державної безпеки в складі СК 
становила 30 осіб, шість з яких були членами СК ВС УСРР. Усі вони мали значний 
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досвід оперативної роботи в органах ЧК–ОДПУ–НКВС. До складу СК входили лише 
п’ять колишніх судових працівників теж досвідчених і кваліфікованих, зі стажем 
судової та трибунальської роботи з 1918–1919 рр. Із загальної кількості спів-
робітників СК судів УРСР 30 осіб мали стаж в КП(б)У до 1921 р. і п’ять осіб – з 
1923 р. по 1930 р. Тобто поповнення кадрового складу СК відбувалося, переважно за 
рахунок співробітників НКВС. Останні, однак, своє призначення до складу СК 
сприймали негативно і намагалися за будь-якої можливості повернутись на службу 
до НКВС. Пояснювалося це низьким рівнем грошового утримання членів СК, 
відсутністю гарантій у сфері соціально-побутового забезпечення, які мали 
співробітники НКВС, незадовільним матеріально-технічним станом СК і їх низьким 
авторитетом серед інших ланок судової системи УРСР [5, арк. 29, 43–44, 46–47]. 

Для підняття авторитету СК було запропоновано законодавчо закріпити норму 
про те, що голова СК має бути водночас заступником голови відповідного суду, 
виділити відповідні кошти на організацію охорони і облаштування приміщень СК 
[5, арк. 88–89]. 

Так юридичний аналіз діяльності СК обласних судів УСРР і Головного 
суду АМСРР та СК ВС УСРР свідчить про те, що цей вид спеціальних судів був 
складовим елементом системи тоталітарної влади УСРР. Насамперед, процедура 
формування кадрового складу СК серед співробітників органів державної безпеки 
явно суперечила принципу незалежності судової влади і, звичайно, не могла 
бути гарантією справедливого та неупередженого правосуддя. 

Поряд з цим, збільшення в означений хронологічний період кількості справ, 
які надходили до СК обласних судів і Головного суду АМСРР, свідчило про 
активізацію репресивної діяльності органів державної безпеки НКВС УСРР та 
характеризувало її основні напрями. 

СК розглядали переважно справи про контрреволюційні злочини, серед яких 
переважали справи про антирадянську, передусім, так звану троцькістську, 
агітацію, передбачені ст. 5410 КК УСРР 1927 р. Зокрема, кількість винесених 
обвинувальних вироків постійно збільшувалася, тобто як і інші ланки тогочасної 
каральної системи СК вели активну репресивну діяльність.  

Водночас, доцільно вказати, що порівняно з позасудовими органами, які 
функціонували в цей період, СК діяли у певних процесуальних рамках, що 
забезпечувало розгляд справ по суті і у випадках явного порушення законодавства 
і прав підсудних – винесення виправдувальних вироків. 
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В статье характеризируются разнообразные аспекты деятельности специальных 
коллегий судов УССР в 1935–1936 гг. На основе материалов ведомственной отчетности 
анализируются кадровый состав специальных коллегий, особенности рассмотрения ими 
уголовных дел и применения уголовной репрессии. 

Ключевые слова: специальные коллегии, специальные суды УССР, Народный 
комиссариат внутренних дел (НКВД) УССР, органы государственной безопасности, 
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In the article different aspects of the activity of special court panels of the Ukr.SSR in 1935–
1936 are characterized. On the basis of departmental report materials, the cadres corpus of 
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У статті досліджується історія проблеми застосування у США смертної кари до осіб, 
які вчинили злочини до досягнення ними 18-річного віку; пояснено історико-правові 
чинники, які зумовлювали її тривале застосування. 

Ключові слова: неповнолітні, покарання, смертна кара, злочин, суд. 

Вступ України до Ради Європи зумовив скасування такого покарання, як 
смертна кара. В останні десятиліття ця тенденція стала характерною для більшості 
країн Західної Європи; там смертна кара скасована повністю, або не застосовується 
у мирний час. Цьому сприяв вступ держав до Ради Європи, визнання частиною 
національного законодавства Протоколу №6 до Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари на території 
держав-учасниць (Протокол набув чинності 1 березня 1985 р.; Україна підписала 
Протокол 5 травня 1997 р.). 

Однак, не зважаючи на те, що в багатьох державах смертна кара скасована, 
вона застосовується у США, зокрема у більшості штатах. Донедавна її застосо-
вували й до тих засуджених, котрі вчинили злочини, за які вона передбачена, до 
досягнення ними 18-річного віку.  

Отже, історія проблеми застосування смертної кари у США до осіб, які 
вчинили злочини у неповнолітньому віці, є цікавою та малодослідженою темою в 
сучасній вітчизняній історико-правовій науці. Щоправда, варто відзначити окремі 
напрацювання професора А.В. Савченка (порівняв кримінальне законодавство 
України та федеральне кримінальне законодавство США); українських дослідників 
І.В. Хохлової та О.П. Шем’якова (досліджують кримінальне право зарубіжних 
країн загалом); тощо. Однак у працях українських вчених здебільшого з’ясову-
ються загальні закономірності становлення та розвитку проблем кримінального 
права на сучасному етапі, але не в історико-правовому контексті. Отже, комплекс-
них розвідок щодо цієї проблеми в сучасній українській історико-правовій науці 
немає. 

Смертна кара у США застосовувалася до осіб, котрі вчинили злочини у 
неповнолітньому віці тривалий час, навіть тоді, коли інші країни вилучили її із 
системи покарань. Таким чином, необхідно з’ясувати причини, які сприяли її 
збереженню, оскільки застосування смертної кари суперечить всесвітньому рухові 
за демократизацію та гуманізацію покарань, встановленій забороні, у тих же США, 
призначати жорстокі та незвичні покарання, розвинутому механізмові захисту прав 
дитини в цій державі. 

Щодо історії скасування смертної кари у світі загалом, зазначимо, що на 
сучасному етапі близько 60 держав, у яких вона раніше застосовувалася, вилучили 
її із системи покарань, 14 – застосовують у виняткових випадках, у 30-ти країнах 
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вона передбачена чинним законодавством, але не застосовується більше 15-ти 
років. У Німеччині смертну кару скасовано Конституцією 1949 р. У Франції з 
1981 р. вона замінена довічним позбавленням волі. В Англії її не застосовують з 
1965 р., скасована 1970 р., але теоретично може застосовуватися за вчинення 
державної зради чи деяких військових злочинів [1, c. 125]. 

Однак, не зважаючи на схилення багатьох держав до лібералізації покарань і 
скасування смертної кари, вона передбачена чинним кримінальним законодавством 
більшості американських штатів. Станом на 10 березня 2011 р. вона застосо-
вувалася у 34 штатах (Алабама, Арізона, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Кон-
нектикут, Делевер, Флорида, Джорджія, Айдахо, Індіана, Канзас, Кентуккі, 
Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, 
Північна Кароліна, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильванія, Південна Кароліна, 
Південна Дакота, Теннессі, Техас, Юта, Віргінія, Вашингтон, Вайоминг) [2]. Серед 
штатів, який нещодавно її скасував був Іллінойс (10 березня 2011 р.). 

Зауважимо: смертна кара у США тимчасово не застосовувалася впродовж 
1972–1976 рр., але згодом була поновлена рішенням Верховного Суду США 
[1, c. 125] (вища судова інстанція держави загальної та конституційної юрисдикції). 

Як бачимо, на сучасному етапі смертні вироки виносяться в 34-х 
американських штатах. Виникає питання: чому застосування смертної кари в одних 
штатах передбачено чинним кримінальним законодавством, а в інших вона 
замінюється довічним позбавленням волі? Це пояснюється правом кожного штату 
фактично вирішувати питання місцевого значення, які не мають федерального 
значення (Х поправка до Конституції США 1787 р.), якщо це вирішення не 
суперечитиме положенням Основного закону держави. Дослівний виклад цього 
права штатів у Х поправці (набула чинності 15 грудня 1791 р.) такий: 
«повноваження, які не надані Конституцією Сполученим Штатам, а також не є 
заборонені нею, зберігаються за Сполученими Штатами або народом» [3, p. 23]. 

До кола федеральних питань належать ті, котрі виникли на підставі 
Конституції 1787 р. та поправок до неї, законів і міжнародних договорів США. 
Встановлення покарань за злочини, вчинені на території конкретного штату, 
повинно регулюватися кримінальними законами (кодексом) відповідного, оскільки 
це так зване питання місцевого значення. Щоправда, встановлені штатами 
покарання не мають належати до категорії «жорстоких і незвичних». 

Парламенти штатів можуть приймати лише ті кримінальні та кримінально-
процесуальні закони, положення яких не суперечитимуть низці поправок до 
Конституції США. Зокрема, поправка IV передбачає право на недоторканість 
особи, житла, паперів, майна без належної правової процедури (тобто, без санкції 
суду не допускається арешт особи, обшук приватної власності, без вироку – 
застосування кримінальних покарань, конфіскація майна). Наступна поправка V 
визначає право на розгляд кримінальної справи в суді за участю присяжних 
(правда, якщо злочин належить до категорії невеликої тяжкості (місдімінорів)*, 
підсудний може відмовитися від цього права, що часто відбувається на практиці); 
право не бути свідком проти себе (відмовитися давати пояснення стосовно своєї 
особи); право на відшкодування шкоди, якщо власність була вилучена для 

––––––––– 
* Загалом злочини у США поділяються на місдімінори (невеликої тяжкості), за вчинення 

яких призначається покарання у вигляді позбавлення волі до одного року (в певних штатах до  
2-х ‒ тяжкі місдімінори) або ж більш легке покарання, та фелонії, за вчинення котрих 
призначається більш важке покарання, в тому числі довічне позбавлення волі та смертна кара, 
якщо вона передбачена законодавством того штату, на території якого було вчинено злочин. 



О. Ригіна 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 142 

загальносуспільних потреб (реквізиція); ця поправка забороняє двічі карати за 
один і той самий вчинений злочин. Поправка VІ гарантує право на гласний 
розгляд кримінальної справи; право обвинуваченого на очну ставку (ставку віч-
на-віч) зі свідками обвинувачення (можливість задавати їм запитання по суті 
справи), примусовий виклик свідків захисту (свідків, які можуть доводити 
невинуватість особи); право на допомогу адвоката у кримінальній справі (з 
другої половини ХХ ст. поправку VІ розуміють як таку, що передбачає право на 
правову допомогу з моменту затримання підозрюваного в будь-якій кримі-
нальній справі незалежно від тяжкості вчиненого злочину). Поправка VІІІ 
забороняє накладати надмірні податки, штрафи, застосовувати жорстокі та 
незвичні покарання [3, p. 22–23]. 

Коментуючи поправку VІІІ, зазначимо, що, наприклад, до 1791 р. застосо-
вувалося таке «незвичне» покарання, як побиття палицями, яке могло призначатися 
за вироком федерального окружного чи федерального районного судів (Закон про 
судоустрій 1789 р.) [4]. 

Зазначимо, що поправка VIII до Конституції США забороняє застосовувати 
незвичні та жорстокі покарання, але у тлумаченні Верховного Суду США, смертна 
кара не вважається таким. У багатьох рішеннях Верховний Суд США наголошував 
на своєму обмеженому втручанні у вирішення штатами питань про прийняття 
кримінальних законів. Окремі судді Верховного Суду, наприклад, Т. Маршалл 
(1967–1991 рр.) вважали смертну кару «жорстоким і незвичним покаранням» у 
розумінні змісту поправки VIII [5, c. 13–14]. Щоправда, в березні 1980 р. Верхов-
ний Суд повторно наголосив, що не втручатиметься у право штатів визначати 
покарання за злочини, вчинені на їхніх територіях доти, доки вони не порушать 
конституційної заборони призначати жорстокі та незвичні покарання. 

Зауважимо, що тільки 2003 р. у США до страти було засуджено 65 осіб; у 
період 1977–2003 років – 885 осіб. Дев’ятисотий засуджений був страчений 
3 березня 2004 р. Станом на 1 січня 2004 р. понад 3500 осіб очікували виконання 
смертного вироку [6]. 

Необхідно зазначити, що тривалий час смертна кара не вважалася 
«незвичним» чи «жорстоким» покаранням, яке може застосовуватися до осіб, які 
вчинили особливо важкі злочини (фелонії) у віці до 18 років. До 1988 р. її 
застосували й до осіб, котрі вчинили злочин до досягнення 16-річного віку, а до 
2005 р. – до осіб, які вчинили злочини у віці від 16 до 18 років. 

Сьогодні ми можемо стверджувати, що існування відповідної концепції щодо 
покарання у вигляді смертної кари, розуміння його як адекватного, зважаючи на 
наслідки вчиненого діяння, суперечать усім відомим конвенціям і міжнародним 
договорам про права дитини, є негуманним. Дитина внаслідок своєї психологічної 
незрілості не може правильно оцінювати злочинність і караність вчиненого діяння, 
і тому до неї не може бути застосована смертна кара. Однак, існує інша думка, що 
визначаючи вік, з якого повинна наставати кримінальна відповідальність, засто-
совуватися суворі покарання (тривале позбавлення волі, довічне позбавлення волі, 
смертна кара) необхідно опиратися передусім на рівень розвитку суспільства та 
цивілізації. Якщо відповідне суспільство достатньо розвинуте, швидше за все й 
індивід-дитина, досягнувши певного віку, починає усвідомлювати суспільну 
шкідливість або суспільну небезпечність свого діяння та його караність. 

Зазначимо, що на сучасному етапі США не ратифікували Конвенцію про права 
дитини 1989 р., ст. 6 котрої передбачає невід’ємне право кожної дитини на життя 
[7], хоча Президент Б. Обама та його адміністрація схиляють Конгрес до її 
ратифікації [8]. 
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Тим не менше, не зважаючи на те, що в США смертна кара була скасована 
щодо осіб, котрі вчинили злочин у неповнолітньому віці не так давно, тривалий час 
вона застосовувалася до них, на рівні з особами, які вчинили злочин після 
досягнення ними 18-річного віку. Зокрема, починаючи з 1990 р., було виконано 
10 вироків щодо засуджених, які вчинили злочини у віці 16–18 років. Станом на 
червень 1999 р. було винесено 70 смертних вироків щодо цієї категорії осіб, а це 
близько 2% від загальної кількості смертних вироків у США [9]. 

Вперше в американській історії страта неповнолітнього була офіційно 
зареєстрована 1684 р., коли юнака Томаса Гроугегара визнали винним у статевих 
зносинах із кобилою та коровою [10, c. 315]. 

На сучасному етапі відповідно до міжнародних договорів у галузі прав 
людини заборонено засуджувати до смерті осіб, яким на момент вчинення злочину 
ще не виповнилося 18 років. Ці положення містяться в Міжнародному пакті про 
громадянські та політичні права, Американській конвенції про права людини та 
Конвенції про права дитини. Понад 110 держав, законодавство яких сьогодні 
передбачає вищу міру покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, містять 
положення, котрі забороняють страчувати осіб, що вчинили злочини, за які вона 
передбачена, у неповнолітньому віці. Якщо немає прямої вказівки на цю заборону, 
вважається, що в цих країнах вона не застосовується до відповідної категорії 
злочинців. Однак залишається декілька країн, кримінальні закони яких 
передбачають застосування смертної кари до осіб, котрі вчинили злочини до 
досягнення ними повноліття. 

Станом на 1990 р. смертна кара до осіб, які вчинили злочин у віці до 
досягнення ними 18-річного віку застосовувалася у вісьмох державах. Це 
Демократична Республіка Конго, Іран, Ємен, Китай, Нігерія, Пакистан, Саудівська 
Аравія і США. Країна, в якій відбулося найбільше відомих страт неповнолітніх – 
це США (19 випадків у 90-х роках ХХ ст.). 

У 2003 р. всесвітній організації «Міжнародна Амністія» стало відомо про два 
випадки страти осіб, які вчинили злочини до досягнення ними 18-річного віку (в 
Китаї та США). У 2004 р. зафіксовано дві страти цієї категорії осіб в Ірані [11]. 

Щодо США, 29 червня 1988 р. Верховний Суд США рішенням у справі 
«Thompson v. Oklahoma» (15-річний Томсон був співучасником вбивства, вчине-
ного з особливою жорстокістю) визнав застосування смертної кари до осіб, яким на 
момент вчинення злочину не виповнилося 16 років неконституційним і жорстким 
покаранням з огляду на поправку VIII до Основного Закону США [12]. 

Однак відповідним рішенням було скасовано застосування смертної кари для 
осіб, котрі вчинили злочини, за які вона передбачена, лише до досягнення ними  
16-річного віку. Знадобилося 17 років для перегляду думки Верховного Суду США 
щодо проблеми вирішення цього питання. 

Верховний Суд США 1 березня 2005 р. підтримав рішення Верховного Суду 
штату Міссурі у «справі Сіммонса» («Roper v. Simmons»), яку почав розглядати ще 
в жовтні 2004 р. Верховний Суд США у вказаній справі скасував вирок суду штату, 
яким Крістофера Сіммонса було засуджено до смертної кари. В 1993 р., у  
17-річному віці, він викрав свою сусідку Ширлі Крук та вбив її, скинувши з моста. 
Її тіло було знайдено в річці Мерамек в графстві Сент-Луїс, штату Міссурі. Вона 
була зв’язана електричним кабелем, шкіряними ременями та клейкою стрічкою; на 
її тілі було виявлено синці, переломи ребер. Причиною її смерті було втоплення. 

К. Сіммонса заарештували 9 вересня 1993 р. Як з’ясував Верховний Суд штату 
Міссурі, присяжним, які визнали його винним у вчиненні злочину, не було надано 
жодної інформації про стан його психологічного розвитку, а отже, Верховний Суд 
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Міссурі керувався тим, що на момент вчинення злочину підсудний не міг у повній 
мірі усвідомлювати значення своїх дій. 

Сторона обвинувачення, яка наполягала на засудженні К. Сіммонса до смертної 
кари та перегляді рішення Верховного Суду штату Міссурі Верховним Судом США, 
обґрунтовувала свої доводи наступним чином. По-перше, питання про те, чи можна 
застосовувати смертну кару до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини до 
виповнення ними 18-річного віку, на їхню думку, повинні були вирішувати не судді, 
а законодавчі органи. По-друге, присяжні мали визначати вину цієї категорії 
підсудних на підставі кожного конкретного випадку, зважаючи на характер злочину 
та рівень психологічної зрілості підсудного. По-третє, вони підкреслили, що в 
суспільстві, де спостерігається зростання кількості випадків насильства серед 
неповнолітніх, заборона смертної кари жодним чином не запобігатиме випадкам 
вчинення неповнолітніми особами тяжких і особливо тяжких злочинів. 

У відповідь на доводи сторони обвинувачення, захисники К. Сіммонса 
наводили інші аргументи. Зокрема, що застосування смертної кари до осіб, котрі 
вчинили злочини до виповнення ними 18-річного віку, є «аморальним» і 
«нецивілізованим». Вони зазначали: наукові дослідження засвідчують, що 
неповнолітні є недостатньо розвинутими та зрілими; це пояснюється нерозвине-
ністю тих частин головного мозку, які відповідають за імпульсне управління та 
прийняття рішень. Внаслідок цього, вони не можуть в повній мірі усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними, що виключає їхню вину. Значна частина осіб, 
які вчинили злочини до досягнення ними повноліття і були засуджені до смертної 
кари, як правило, у своїх же сім’ях раніше постраждали від психологічного, 
фізичного чи сексуального насильства або ж від таких негативних явищ, як 
наркоманія, сирітство та крайня бідність. Застосування смертної кари до осіб, які 
вчинили злочини до досягнення ними 18-річного віку, категорично заборонено 
положеннями Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, 
Американською конвенцією про права людини, Женевською конвенцією про 
захист цивільного населення під час війни та Конвенцією Організації Об’єднаних 
Націй про права дитини. США разом із Сомалі є єдиними державами в світі, в яких 
ще страчуються осіб, котрі вчинили злочини у неповнолітньому віці [13]. 

Верховний Суд США зазначив, що Верховний Суд штату Міссурі цілком 
правильно керувався ХVІІІ поправкою до Конституції, і що застосування смертної 
кари до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років має вважатися жорстоким 
покаранням. 

Зокрема, суддя Верховного Суду США Ентоні Кеннеді зазначив: «Наше 
суспільство схиляється до того, що неповнолітні є винними у меншій мірі, аніж 
дорослі злочинці». Однак інший суддя, відомий своїми консервативними 
поглядами, Ентоні Скалія, вказав: «Зважаючи на це рішення, в певний час виникне 
питання про недопустимість застосування у США смертної кари взагалі, хоча вона, 
безумовно, попереджає вчинення особливо тяжких злочинів». 

Рішення в «справі Сіммонса» скасувало смертні вироки, винесені в США 70-м 
засудженим до смертної кари, які вчинили злочини у віці від 16 до 18 років. До 
цього часу 19 з 38-ти штатів, де була передбачена смертна кара, продовжували її 
застосовувати до цієї категорії злочинців. 

За словами директора «Національної коаліції за скасування смертної кари» 
Дайен Раст-Тьерні, Верховний Суд США підтвердив, що ставлення громадськості 
до смертної кари змінилося і що страта осіб, які вчинили злочини до досягнення 
ними повноліття більшість розглядає як негуманне покарання. Це рішення 
Верховного Суду США з прихильністю сприйняли противники смертної кари, які 
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розцінили його як важливий крок на шляху до повного скасування смертної кари в 
усіх американських штатах [14]. 

Отже, роблячи загальні висновки зазначимо: 
1) тривале застосування смертної кари до засуджених, які вчинили злочини до 

досягнення ними 18-річного віку, пояснювалося особливою стабільністю 
федеральної Конституції США та поправок до неї, а також сформованою стійкою 
концепцією щодо розуміння смертної кари як найсправедливішого покарання за 
злочини, внаслідок яких була убита людина або декілька людей;  

2) продовження застосування смертної кари до відповідної категорії осіб 
пояснюється незначним впливом норм міжнародного права на процес правотво-
рення у США, оскільки міжнародні договори, положення яких передбачають 
нормативні зміни, стають частиною національного законодавства лише за наслід-
ком внесення конституційних поправок. Останні, крім ратифікації їх Сенатом 
Конгресу США, мають бути схвалені парламентами принаймні ⅔ штатів;  

3) довгочасному застосуванню смертної кари до засуджених, які вчинили 
злочин до досягнення ними 18-річного віку, посприяв чинник конституційного 
права штатів вирішувати питання місцевого значення, гарантованого Х поправкою;  

4) скасування смертної кари спочатку до осіб, котрі вчинили злочин до 
досягнення ними 16-річного віку (1988 р.), згодом – до осіб, які вчинили злочин до 
досягнення ними 18-річного віку (2005 р.) пояснюється розвитком всесвітнього 
руху за гуманізацію системи покарань, а також результатами наукових досліджень 
у галузі медицини та психології, на котрі покликаються прихильники скасування 
смертної кари. Останні вказують, що неповнолітній, внаслідок особливостей 
психофізіологічного розвитку не здатен в повній мірі розуміти суспільну 
небезпечність чи суспільну шкідливість свого діяння і його караність. 
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КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ГАЛИЦЬКИЙ 
ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів Україна 

У статті висвітлені питання, пов’язані з державно-політичною та громадською 
діяльністю відомого випускника юридичного факультету Львівського університету Костя 
Левицького (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). 

Ключові слова: Державно-політичний діяч Галичини Кость Левицький. 

У листопаді 2011 року минуло 70 років від дня смерті (і 152 р. – від дня 
народження) відомого галицького державно-політичного і громадського діяча, 
випускника юридичного факультету Львівського університету Костя Антоновича 
Левицького. 

Це була видатна, харизматична особистість, людина з великої літери, яка як 
сказав на його похороні єпископ Й. Сліпий, понад «50 літ провадив свій народ, як 
Мойсей, до обітованої землі – рідної, української державності», бо «найтайнішою, 
наймогутнішою силою, яка, як компас, правила цілою його діяльністю, був його 
фанатичний, щирий і непідкупний патріотизм, його палка любов до свого народу 
та батьківщини» [1, с. 3]. Кость Левицький та його найближчі соратники справді 
стали цілою епохою у національному відродженні української нації, української 
державності. 

Народився Кость Левицький 18 листопада 1859 р. у містечку Тисмениця 
тодішнього Товмацького повіту Станіславського воєводства у сім’ї священика. 
Його батько, Антін Левицький, допомагав своєму тестеві – теж священику в одній 
з греко-католицьких церков Тисмениці, а згодом отримав власну парафію у 
с. Нижневі біля Дністра того ж Товмацького повіту. Туди переселилася уся сім’я, 
там пройшли дитячі роки Костя. Сім’я Левицьких була патріотичною, отож, у 
такому дусі виховувались діти, які виростали в гущі свого народу, серед селян. Як 
писав часопис «Ілюстровані вісті», «тодішні наші священики були показовими 
зразками нашої селянської аристократії. Вони, правда, виростали понад селянську 
масу освітою, соціальним положенням і матеріальними достатками. Але не були 
чужим у ній елементом. Навпаки, кровно з неї виходили й усіма живими нитками 
були з нею зв’язані. Мали на селі свої сім’ї, всецільно жили хліборобським 
прибутком, ходили коло своїх господарств» [4]. 

Успішно закінчивши Тисменицьку початкову школу, у десятилітньому віці 
Кость продовжив навчання у Станіславській гімназії. У своїх спогадах про ті роки 
Кость Левицький писав: «Станіславів був тоді невеликим містом, бо число його 
населення доходило до 13000 мешканців», значну частину яких складали поляки та 
євреї. «Виразних слідів українського життя не було… Наша церква знаходилася у 
занедбаному стані… Давні міщанські українські родини корчились (скорочувались, 
вироджувались – Авт.) і зачали переходити на польське… Трималось іще життя між 
українськими студентами гімназії в Станіславові». Тут діяла українська організація 
«Громада», діяльність якої підтримувала патріотична родина Заклинських, у будинку 
яких проходили збори цієї організації. Мали свої напіввоєнізовані організації і 
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поляки, правда, ворожнечі між українською і польською молоддю не існувало. Хоч у 
гімназії обов’язковою мовою навчання була польська, але польські студенти «у 
зносинах з українськими вживали української мови., співали з ними українських 
пісень» [1, с. 9–10]. Сприяло цьому те, що директором гімназії був українець 
Крушинський, а викладачами – професорами теж кілька українців: історик 
Ю. Целевич, мовознавець Є. Желехівський, отці І. Лопушанський та І. Литвинович, 
К. Ганкевич, І. Саноцький і ін.  

У гімназійній «Громаді» Кость долучився до народовецького руху, який 
ставив своїм завданням розвиток освіти і соціально-політичної свідомості серед 
українського населення і у першу чергу – селян. Гімназійна молодь, у т.ч. 
К. Левицький, стала включатись у діяльність станіславівської філії товариства 
«Просвіта», що утворилась в 1877 р. 

Активно діяли серед населення, особливо серед селян і молоді, станіславівські 
москвофіли, серед яких було чимало українських священиків. Вони об’єднувалися 
у «Обществе им. Михаила Качковскаго», отримували з Росії немалі кошти, 
видавалм свої газети і журнали. Зі злобними нападками у місячнику «Русский 
Сион» на «атеїста» Т. Шевченка і українофілів регулярно виступав духівник 
станіславівської вчительської семінарії москвофіл о. Микола Огоновський і ін.  

Після закінчення станіславівської гімназії, восени 1878 р. Кость Левицький 
поступив на правничий (юридичний ) факультет Львівського університету. 

Його однокурсниками стали майбутні відомі українські громадсько-політичні 
діячі – Євген Олесницький, Степан Федак, Володимир Навроцький, Андрій 
Чайковський і ін. Він відвідував заняття багатьох відомих професорів-правників, у 
т.ч. цивіліста Олександра Огоновського, карніста Івана Добрянського і ін.  

Студентське життя тоді, в університеті було доволі активним. Тут діяли два 
чисельні студентські товариства – русофільський «Академический кружок» і 
українофільський «Дружній лихвар». Русофіли вважали, що доля України може 
бути пов’язана тільки з Росією і тільки на неї належить надіятись, до того ж 
окремого українського народу, як і мови, нема, бо це частина російського народу. 
Щодо «Дружнього лихваря», то його члени деякий час перебували під впливом 
«громадівського соціалізму» М. Драгоманова, який у 1876 р. побував у Львові і 
навіть став членом цього товариства [1, с. 13]. Саме поширення драгоманівських 
соціалістичних ідей стало причиною арештів серед студентів університету у 
1877 р. Були арештовані Іван Франко, Михайло і Анна Павлики, Остап Тер-
лецький, Михайло Котурніцький і ін. Цей арешт «соціалістів» наробив великого 
галасу у Галичині і усій Австро-Угорській імперії. Студентів – «соціалістів» 
виключено з університету, ув’язнено. Саме в такий бурхливий час поступив до 
університету Кость Левицький. 

Спочатку він вступив до «Академического кружка», правда, зовсім не тому, 
що поділяв москвофільські ідеї. Але цей «кружок» видавав популярні історичні і 
економічні книжечки для народу, які К.Левицький допомагав редагувати. Він 
також здійснював переклади господарських книжок з німецької мови, виступав з 
лекціями серед студентів і населення. Він починає глибше вивчати історію 
складення і текст збірника давньоруського права «Руська правда», який планував 
обрати для своєї майбутньої габілітаційної праці на здобуття вченого ступеня. 

Невдовзі К. Левицький пориває з «Академическим кружком» і переходить до 
«Дружнього лихваря». Причиною цього була відверта проросійська політика 
москвофілів, вимога користуватися російською мовою або ж т.зв. «язичієм» – 
мішаниною російської і старослов’янської церковної мов. 
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Серйозність, принциповість, вдумливість, знання права невдовзі вивели 
К. Левицького у число лідерів «Дружнього лихваря». У складі делегації цього 
товариства він взяв участь у роботі першого віча українських студентів Австро-
Угорщини, яке відбулось 15 вересня 1880 р. у Коломиї. На нього прибули делегати 
студентських товариств Відня, Львова, Чернівців та ін. з метою «порозумітися до 
спільної праці». На цьому вічі прийнято резолюції про видання літературно-
наукового українського студентського журналу, про внесення спільної петиції до 
«Академічного сенату Львівського університету про відновлення кафедри руської 
(української – Автор) історії», та заклик «візвати руських академіків (студентів – 
Автор), щоби громадно вписувалися на руські виклади» [1, с. 15]. 

Після віча наступив період значної активізації українських студентських 
товариств, у т.ч. «Дружнього лихваря». Невдовзі воно реорганізувалося в 
«Академічне братство» (1882 р.), яке надавало студентам не тільки матеріальну 
допомогу, але й залучало їх до науково-літературного та громадського життя. 

Ще раніше, 19 листопада 1881 р. з ініціативи професора університету Олександра 
Огоновського при «Дружньому лихварі» створено «Кружок правників» – перше 
українське об’єднання студентів-правників на західноукраїнських землях. На 
організаційних зборах цього «кружка» з змістовною доповіддю про практичне 
призначення права та необхідність його популяризації серед населення виступив 
К. Левицький. Збори, які відбулися 19 листопада, обрали керівний орган товариства 
правників – управу, до складу якої обрано проф. О. Огоновського, студентів 
К. Левицькго (голова), А. Чайковського, Є. Олесницького, А. Могильницького і 
Г. Дзеровича. 

Коли у травні 1882 р. «Дружній лихвар» було реорганізовано в «Академічне 
братство», К. Левицького обрано до складу його управи. Головою став (з перева-
гою в один голос) Володимир Коцовський. 

Наближався час закінчення університету і К. Левицький став готуватися до 
подальшої науково-викладацької роботи, обравши темою наукової габілітаційної 
праці «Руську правду». Але в останній момент польське керівництво університету, 
яке обмежувало доступ українців до університетських кафедр, відмовило йому у 
захисті обраної теми і тим самим закрило перед ним двері університету. 
Підготовлену наукову роботу К. Левицький захистить пізніше, у Віденському 
університеті. 

Закінчивши Львівський університет у 1882 р., К. Левицький влаштувався на 
роботу у канцелярії Львівського воєводського управління, де набув придатний 
йому у майбутньому управлінський досвід. У 1884 р. він захистив у Відні свою 
наукову працю і отримав науковий ступінь доктора права. Він продовжує 
підтримувати тісні контакти з «Академічним братством», яке запросило його як 
почесного гостя на друге віче українських студентів у Коломиї (відбулися 7 серпня 
1884 р.). К. Левицький виступив на цьому вічі з промовою, наголосивши, що «наша 
будучність лежить у руках тої молодої громади з грудей котрих виливались перед 
хвилею так поважні і чисті почуття любови і посвячення до всього, що своє та 
рідне» [1, с. 16]. 

У 1890 р. К. Левицький відкрив у Львові власну адвокатську канцелярію, 
ставши невдовзі успішним і відомим адвокатом. На судових процесах він, зокрема, 
захищав художників К. Устияновича і С. Тимосевича, українських громадсько-
політичних діячів, простих людей. Не забував він і про громадську роботу, ставши 
одним з засновників і ректором українського юридичного журналу «Часопис 
Правнича». У журналі К.Левицький публікував статті з свого професійного 
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досвіду, юридичні поради і консультації, опублікував свою наукову розвідку з 
студентських часів стосовно історії складення «Руської Правди». Журнал виходив 
з 1889 по 1900 рр. Згодом його головним редактором став проф. Ст. Дністрянський. 

У 1883 р. Кость Левицький офіційно вступив до товариства «Просвіта», де 
його невдовзі обрали секретарем Головного відділу товариства. Розуміючи, що 
український народ Галичини потребував не лише правового захисту, але й 
елементарної освіти і, особливо, зміцнення національної свідомості, тобто «праці 
національної», К. Левицький розпочав активну громадську діяльність. Праця у 
«Просвіті» у ті часи не була легкою. Бракувало коштів на видавничу справу (газет, 
листівок, популярних книжечок для народу), складною була боротьба з темнотою і 
неграмотністю народних мас, з упередженням і недоброзичливістю частини старої 
галицької інтелігенції, яка вбачала вихід у схилянні перед Росією, Австрією чи 
Польщею.  

Але ентузіастів «Просвіти», до яких належав і К.Левицький, труднощі не 
спиняли. Вони розходилися в усі сторони рідного краю і організовували 
національно-просвітницьку діяльність в містах і селах Галичини та Буковини. У 
«Просвіті» К. Левицький пропрацював 25 років (до 1908 р., коли зайнявся 
політичною діяльністю). У першу чергу він розгорнув активну діяльність у своєму 
рідному Нижневі, де за допомогою батька (священика) і матері залучив до 
створеної читальні кількасот селян, у тому числі молодь і жіноцтво, створив 
позичкову касу і крамницю. 

На пропозицію Головного виділу «Просвіти» К. Левицький підготовив Статут 
товариства, який прийнято на загальних зборах у березні 1891 р. У ньому 
наголошувалось не лише на необхідності просвітницької роботи серед населення, 
але й піднесенні його добробуту шляхом організації рільничо-господарських 
спілок, промислових крамниць, позичкових кас, господарських і промислових шкіл 
та ін. [3, с. 143]. 

Він також пише ряд статей на економічно-правову тематику, видає 
популярні книжечки (напр., «Про закон о товариствах і право збору», Львів, 
1884; «О правах і повинностях в громаді», Львів, 1886–1889; «Торговельний 
порадник», Львів, 1889 і ін.). 

Саме завдяки енергії та ентузіазмові молодих діячів «Просвіти» – К. Левицького 
і інших, товариство стало діяти значно активніше і цілеспрямованіше. Характерно, 
що коли до 1884 р. в Галичині діяло всього 5 філій львівської «Просвіти» (у 
Станіславі, Тернополі, Коломиї, Золочеві і Бортниках) та тільки 132 хати-читальні, 
то вже у кінці 80-х років кількість філій і хат-читалень зросла у кілька разів. Значно 
активізувалась діяльність товариства і у галузі економічній, зокрема, у справі 
організації господарських кооперативів. Навіть саме товариство «Просвіта» після 
прийняття нового статуту (1891 р.) стало зватися просвітницько-економічним, а 
К.Левицький видав книжечку «Що має робити «Просвіта» на основі нового статуту».  

Всього по економічно-правових питаннях К. Левицький написав і видав понад 
двадцять статей і книжечок. Але він був не тільки теоретиком, а й практиком. Про 
це свідчить його активна адвокатська діяльність, ефективні виступи у судах тощо. 
У 1883 р. він разом з В.Нагірним створив кредитну спілку «Народна торгівля», а у 
1898 р. з його ініціативи та ще Я. Кулачковського і Ст. Федака створено «Крайовий 
кредитовий союз», директором якого став власне К. Левицький. Цей союз став 
досить потужною українською економічно-кредитною установою з великим 
обіговим капіталом (на 1914 р. він об’єднував 609 місцевих філій і видав різного 
роду позик на суму близько 10 млн. крон). 
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При сприянні і за безпосередньою участю К. Левицького були створені в 
Галичині ще такі установи, як «Товариство взаємних забезпечень «Дністер» 
(страхове – Автор) (1891 р.); «Крайовий ревізійний союз» (1903); «Земельний 
іпотечний банк» (1910 р.) та ін. Не забував він і про просвітницько-партійну 
діяльність, видавши у 1896 р. книжечку «Про права руської мови», у якій закликав 
українське населення краю «все і всюди говорити і писати рідною мовою», яку 
«всякі уряди і власті мають шанувати…, бо хто доходить до свого права, той не 
робить нікому кривди… і це не є закликом до ворогування проти інших народів…» 
[7, с. 3]. 

У середині 90-х років К. Левицький став головою Львівської міської філії 
«Просвіти» і одночасно заступником голови Головного виділу товариства. 
А оскільки голова – Ю. Романчук був послом австрійського парламенту і переважно 
перебував у Відні, то К. Левицький став фактичним керівником «Просвіти». За 
заслуги перед цим патріотичним українським товариством та з нагоди його 40-річчя 
у 1908 р. К. Левицького прийняли у Почесні члени «Просвіти». Цього титулу були 
також удостоєні такі відомі діячі як Ю. Романчук, А. Вахнянин, К. Устиянович, 
Ю. Федькович, І. Франко, М. Грушевський і ще дехто. 

К. Левицький активно сприяв придбанню львівською «Просвітою» власного 
будинку (пл. Ринок, 10), де розмістилися й інші українські організації (Наукове 
товариство ім. Шевченка з бібліотекою і музеєм, «Клуб русинок» (українок), 
співочий «Боян», академічна «Ватра» і ін.), він очолив Крайовий комітет побудови 
українського Народного театру у Львові (але через спротив польських політичних 
кіл театру не збудовано).  

Політична кар’єра К. Левицького розпочалася у середовищі партії народовців, 
ідеологія яких ґрунтувалася на засадах лібералізму й націоналізму, піднесенні 
соборного духу і національної свідомості не лише галицьких, але й наддніпрянсь-
ких українців. Але недостатніми, слабкими були зв’язки народовців з масами. Та й 
ці маси ще не дозріли до новітніх ідей [див.: 8, с. 67–70]. 

У жовтні 1883 р. на своїх зборах у Львові народовці утворили своє перше 
політичне товариство – «Народну раду», метою якого, як зазначалось у статуті, «був 
розвій руської народності як самостійної народності слов’янської… оборона прав 
руського народу, де галицькі русини є частиною великого 20-міліонового народу 
малоруського, самостійного посеред громади слов’янських народів» [3, с. 145]. 

До складу проводу Народної ради увійшли К. Левицький, І. Белей, Ю. Роман-
чук, О. Барвінський, В. Нагірний і ін. Народна рада стала вимагати від австрійських 
властей надати українській Східній Галичині національно-територіальну автономію 
[8, с. 71]. Пропагандистським органом Народної ради стала газета «Діло». 

Однак вузькість соціальної бази, спроби порозумітися з москвофілами не 
сприяли народовцям на парламентських і сеймових (в Галичині) виборах. Тоді 
частина народовських лідерів (Ю. Романчук, О. Барвінський і ін.) оголосили про 
намір «порозумітися» з польською верхівкою в Галичині. Цю компромісну 
політику. названо «новою ерою» у польсько-українських відносинах у краї. Як від-
повідальний секретар ради умови порозуміння з поляками разом з Ю. Романчуком 
виробляв К. Левицький [3, с. 145]. 

Однак нічого суттєвого українцям «нова ера» не принесла (правда, відкрито 
українські кафедри історії і літератури у Львівському університеті, три українські 
гімназії у краї тощо). Але спроба К. Левицького влаштуватися викладачем 
університету і після смерті проф. О. Огоновського очолити українську кафедру 
цивільного права не вдалась: цьому перешкодила польська професура. 
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Політика «нової ери» призвела до розколу у партії народовців. Ліве, молодіжне, 
революційне крило народовців та інші ліві сили на початку жовтня 1890 р. утворили 
Русько-українську радикальну партію. Активну роль у її створенні відіграли 
І. Франко, М. Павлик, М. Ганкевич, Ю. Бачинський і ін. К. Левицький разом з 
Ю. Романчуком, К. Трильовським і ін. залишався у складі Народної ради, яка у 
грудні 1892 р. прийняла нову, революційнішу програму народовців.  

Разом з тим, в широких українських партійно-політичних колах Східної 
Галичини з кінця 90-х років ХІХ ст. стала визрівати ідея державної незалежності та 
соборності України, міцніли національно-патріотичні настрої.  

І ось з ініціативи Ю. Романчука К. Левицького, В. Охрімовича і ін. 26 грудня 
1899 р. у Львові було засновано Українську національно-демократичну партію 
(НДП). До її складу увійшло багато відомих галицьких політиків, вчених, освітян, 
громадських діячів. Основною метою партії була повна самостійність українського 
народу і його «з’єднання в одну новочасну культурну державу» [8, с. 82]. 
К. Левицького обрано до складу керівного органу УНДП – Тіснішого Народного 
комітету, головою якого став Ю. Романчук, а членами – І. Франко, М. Грушевський, 
В. Нагірний, Є. Озаркевич і ін. Саме з цією партією на протязі наступних 19-ти років 
пов’язана політична кар’єра К. Левицького, із яких 17 років він був головою 
Народного комітету (з 1902 по 1919 р.). У ці роки УНДП була наймасовішою, 
найвпливовішою партією у Східній Галичині. 

У 1901 р. К. Левицький вперше кандидував на виборах до Галицького 
крайового сейму, але послом обрали польського консерватора, багатолітнього 
посла сейму. 

Вибори до австрійського парламенту 1907 р., які проходили за новим вибор-
чим законом (1906 р.) збільшили українське представництво в австрійському 
парламенті до 32 осіб (більше мали лише німці, чехи і поляки). По одному з 
округів пройшов К. Левицький, а УНДП здобула 22 мандати. 

Українські посли утворили у парламенті Руський (український) парламент-
ський клуб (головою став Ю. Романчук), спільну заяву якого підготував 
К. Левицький. У ній йшлося про те, що клуб буде домагатися національно-
територіальної автономії українських земель, «привернути наші національні і 
політичні права» [1, с. 26]. 

У лютому 1908 р. відбулися вибори і до Галицького крайового сейму. Через 
свою неорганізованість і міжпартійну конкуренцію українці здобули тільки 
12 мандатів (поляки – 135). Серед цих 12 послів був і К. Левицький. Як посол 
сейму він вносить цілий ряд важливих законопроектів (про відкриття українських 
гімназій у Яворові і Рогатині; про використання української мови нарівні з 
польською у судах; про зміни до крайового бюджету і ін.). Переважна більшість 
законопроектів українських послів успішно блокувала у сеймі польська більшість. 
Чимала заслуга в цьому як і у розпалюванні у краї антиукраїнських настроїв 
належала наміснику Галичини, польському магнату Андрію Потоцькому.  

В знак протесту проти українофобської політики графа А. Потоцького 
12 квітня 1908 р. його застрілив український студент Мирослав Січинський. На 
суді Січинського захищало кілька адвокатів, у т.ч. К. Левицький. Суд (як і каса-
ційна інстанція) засудив Січинського до страти через повішення. Тоді українські 
посли на чолі з К. Левицьким звернулися до імператора Франца-Йосифа з прось-
бою про помилування. Імператор замінив кару смерті на двадцятирічне ув’язнення 
(згодом М. Січинському вдалось втекти з Станіславської в’язниці і виїхати за 
кордон). 
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Знаменним став для Костя Левицького 1910 рік. У лютому 1910 р. Ю. Роман-
чук був обраний віце-президентом австрійського парламенту і на його місце 
головою Українського парламентського клубу обрано К. Левицького. У цьому ж 
році у зв’язку з важкою хворобою голови Українсько-руського сеймового клубу 
Є. Олесницького його посаду зайняв К. Левицький, зосередивши у своїх руках 
керівництво українськими послами як у австрійському парламенті, так і у 
галицькому сеймі. 

Період 1910–1914 рр. був періодом активної боротьби українських послів за 
новий виборчий закон до галицького сейму, за відкриття українського 
університету. У сеймі проходили гострі дискусії, політичні конфронтації, через що 
імператор вирішив його достроково розпустити і на 1913 р. призначив нові вибори.  

Популярність К. Левицького у краї і монархії зростала. У грудні 1913 р. його 
запросив до себе на розмову сам імператор Франц-Йосиф. Його нагороджено 
лицарським орденом «Хрест Леопольда». На виборах до сейму у червні 1913 р. за 
К. Левицького в його окрузі на Рогатинщині проголосувало втричі більше 
виборців, ніж за його опонента-поляка. Послами сейму стало 32 українці. Галицькі 
польські політики були змушені піти на поступки: у подальшому галицький сейм 
мав складатися з 228 послів, з них 62 місця резервувалися за українцями. 
Передбачалося також через 5 років відкрити український університет. Але 
вибухнула Перша світова війна. 

1 серпня 1914 р. у Львові з представників різних українських партій і 
організацій був утворений між партійний керівний орган – Головна українська 
рада, що мала «вказувати напрям загальноукраїнської політичної акції в часі 
війни», а також формувати українське військо – легіон Українських січових 
стрільців [8, с. 100]. Очолив ГУР знову ж таки К. Левицький. 

У травні 1915 р. в результаті об’єднання ГУР і наддніпрянського Союзу 
визволення України у Відні засновано Загальну українську раду (ЗУР) на чолі з 
К. Левицьким. Її основною метою була боротьба за створення вільної соборної 
Української держави, зокрема з тих земель, «які стогнуть тепер під російським 
ярмом». У війні як ГУР, так і ЗУР закликали українське населення підтримувати 
Австро-Угорщину – як менше зло у порівнянні з царською українофобською 
Росією. 

Проте 4 листопада 1916 р. сталася подія, яка змусила усіх українських 
політиків і населення Галичини та Буковини серйозно засумніватися у «цісарській 
любові» до них. Отож, австро-угорський та німецький імператори видали спільний 
маніфест про створення на звільнених від російського панування польських землях 
Польської держави (під протекторатом Німеччини). 

Полякам Галичини австро-угорський імператор подякував за вірність і в 
окремому маніфесті заявив, що надає їм право «самостійного вирішення своїх 
крайових справ» [8, с. 110]. Це означало крах сподівань українців на поділ краю на 
польську і українську Галичину і автономію останньої. ЗУР оголосила про свою 
самоліквідацію. Серед українських політиків настало глибоке розчарування і 
розгубленість. К. Левицького, як голову парламентської і сеймової посольським 
репрезентацій, звинувачено у недостатній протидії антиукраїнським акціям властей 
і поляків. Особливо гостро його критикували радикали та Є. Петрушевич. 
К. Левицький подав у відставку з усіх посад, крім голови Української національно-
демократичної партії. Головою парламентського клубу у Відні став Є. Петрушевич. 

У травні 1917 р. К. Левицького, як відомчого і авторитетного політика, запросили 
на інавгурацію нового імператора Карла І (у липні 1916 р. Франц-Йосиф помер), де 



Б. Тищик 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 154 

він, виступаючи від імені українського населення, вимагав державно-політичної 
перебудови імперії на засадах національно-територіальної автономії народів. 

На мітингу у лютому 1918 р. у Львові Кость Левицький вітав проголошення 
незалежної Української Народної Республіки та укладення нею Брестського 
мирного договору. У вітальній телеграмі на адресу уряду УНР К. Левицький від 
імені Народного комітету УНДП висловлював надію на скору злуку всіх 
українських земель. 

Оскільки хід війни і широкий національно-визвольний рух, який розгорнувся у 
Австро-Угорщині, вказували на неминучий розпад цієї «клаптикової» монархії, а 
поневолені нею народи стали готуватися до революції, аналогічну діяльність 
розпочали і усі радикальні сили в Галичині, тобто поляки і українці. Коли 
українська парламентарна репрезентація у Відні терпляче очікувала рішення 
австрійських властей про передачу влади у Східній Галичині українцям (що так і 
не сталося), то у краї Народний комітет УНДП на чолі з К. Левицьким розгорнув 
активну діяльність. До Львова викликалися повітові керівники місцевих комітетів 
УНДП, яких орієнтували на підготовку до взяття влади в свої руки, «організацію 
місцевої адміністрації і війська… в ім’я української державности» [1, с. 38]. 

Наприкінці вересня при Народному комітеті створено спеціальну військову 
комісію, представник якої В. Панейко (заступник голови партії) вів переговори з 
архікнязем Вільгельмом (Василем Вишиваним) – командиром УСС-ів, які 
перебували у Чернівцях, про передислокацію їх до Львова. 

22 вересня 1918 р. Народний комітет організував у Львові велелюдне віче, на 
якому виступив К. Левицький. Прийнято революцію про автономію Східної 
Галичини. Восени К. Левицький став співорганізатором «Української конституанти» – 
Української національної ради – повноважного представницького органу, що 
представляв інтереси українського населення Австро-Угорщини. Її утворено 
18 жовтня. 

1 листопада 1918 р. у Львові, а в наступні дні по всій Східній Галичині 
українці взяли владу у свої руки [5, с. 137–138]. 

9 листопада 1918 р. на засідання УН Ради за участю широких кіл 
громадськості проголошено на землях Східної Галичини, Буковини та українських 
районах Закарпаття незалежну Українську державу – Західноукраїнську Народну 
Республіку. Сформовано її уряд – Державний секретаріат, головою якого обрано 
Костя Левицького. В уряді було 14 державних секретарств (міністерств). 

Уряд ЗУНР з перших же днів розгорнув активну діяльність. 10 листопада 
К. Левицький надіслав дипломатичних представників до Києва та до європейських 
столиць, долучив підготувати спеціально створеному комітету проект бюджету 
республіки та законопроект довгоочікуваної селянством земельної реформи. 
Державному секретареві освіти доручено підготувати проект докорінної 
перебудови шкільництва. 

13 листопада К. Левицький від імені уряду вніс на розгляд УН Ради, проект 
Тимчасового Основного закону, який був одноголосно прийнятий Радою і став, по 
суті, тимчасовою Конституцією ЗУНР. 

У наступні дні уряд вніс на затвердження УН Ради ще ряд важливих 
законопроектів. Зокрема, «Про доповнення складу УН Ради представниками 
повітових і міських органів», «Про державну адміністрацію», «Про тимчасову 
організацію судів і власти судейської» і ін. 13 листопада уряд видав розпорядження 
про мобілізацію до армії осіб, придатних до військової служби. Цим було 
покладено початок створення Української Галицької Армії (УГА). 
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Між тим, за Львів, а згодом за всю Східну Галичину між українцями і 
поляками почались бої, які невдовзі переросли у масштабну кровопролитну війну. 
21 листопада 1918 р. українська влада і війська були змушені залишити Львів і 
переїхали до Тернополя. 

Тут уряд під керівництвом К. Левицького продовжував важливу і важку працю 
над розбудовою Української держави. Підготовлявся проект закону про вибори до 
сейму і виборчого закону, постанови про грошову реформу, про створення органів 
охорони правопорядку (жандармерії і міліції) і ін.  

Важливою сферою діяльності уряду була зовнішньополітична. Уряд намагався 
вести переговори з поляками – щодо припинення військових дій, встановлення 
перемир’я, укладення миру, але ті використовували їх тільки для поповнення своїх 
військ, їх передислокації та затягування часу. Велись інтенсивні переговори і з 
УНР, де після повалення гетьмана Скоропадського до влади прийшла Директорія. 
1 грудня у Фастові був підписаний вироблений делегаціями УНР і ЗУНР 
попередній договір про злуку обох держав. Розроблялися плани щодо участі 
делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції, яка мала розпочатися у січні 
1919 р., вживалися заходи до налагодження економічних відносин з Чехо-
словаччиною та Угорщиною. Звучала на засіданнях уряду і на місцях критика на 
його адресу, зокрема щодо недостатнього зв’язку з повітами і ненадання їм 
допомоги, невиплаті платні державним службовцям, відсутності чітких інструкцій 
щодо подальших дій і ін.  

Наприкінці грудня 1918 р. К. Левицький подав у відставку з посади голови 
(президента) уряду. Справжні причини цього кроку невідомі. Деякі дослідники 
вважають, що основну роль у цій загадковій справі знову ж таки відіграли неприязні 
особисті стосунки між головою УН Ради Є. Петрушевичем і К. Левицьким. Він ще 
залишався членом УН Ради і голою партії УНДП, у якій теж, до речі точилася 
внутрішньопартійна боротьба між прихильниками Є. Петрушевича і К. Левицького. 
Як нам видається, перший з них прагнув до більш жорстких форм і методів 
керівництва, другий – до поміркованіших, парламентських. Деякий час К. Левицький 
перебував ще у Станіславові, займаючись справами крайового кредитного союзу та 
налагодженням діяльності кредитно-кооперативних спілок. 

28–29 березня 1919 р. у Станіславові пройшов з’їзд УНДП. На ньому з 
політичним рефератом виступив і К. Левицький. Щоб надати партії загально-
українського характеру, її перейменовано у Трудову партію України. Прийнято 
нову, значно «лівішу» програму, підлаштовану під київських соціалістичних 
керівників УНР. Головою партії обрано вже не К. Левицького, а А. Горбачевського 
[8, с. 250]. 

Після цього, у березні 1919 р. К. Левицький переїхав до Кам’янця-Подільсь-
кого, де продовжував займатися економічними справами, зокрема, налагодженням 
економічних контактів і торгівлі між УНР і ЗУНР. 

У липні 1919 р. державні органи, різні організації ЗУНР, УГА, військові обози, 
багатотисячні маси населення покинули Галичину, витіснені з рідного краю 
польськими військами (при активній військовій і дипломатичній допомозі 
Антанти). Вони відійшли на Україну, де спільно з Директорією продовжували 
боротьбу за українську державність. Боротьба ця закінчилася поразкою. У 
листопаді влада ЗУНР покинула територію України і переїхала до Відня. У Відні 
Є. Петрушевич сформував галицький еміграційний уряд, у якому К. Левицький 
зайняв посаду міністра преси і пропаганди, а з січня 1921 р. – міністра закордонних 
справ. Еміграційний уряд на чолі з Є. Петрушевичем розгорнув надзвичайно 
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активну діяльність у справі відновлення задушеної Польщею західноукраїнської 
державності: до правителів і урядів провідних світових держав писалися ноти, 
звернення, протести, посилалися дипломатичні місії, готувалися різні державно-
політичні документи, проекти законів тощо. Активну участь у цій діяльності 
приймав і К. Левицький.  

Він очолював делегації ЗУНР на міжнародних конференціях у Ризі (1920 р.), 
Женеві (1921 р.), був членом делегації у Генуї (1922 р.), заснував і очолив Комітет 
політичної еміграції, який об’єднував усіх західноукраїнських політичних 
емігрантів у Європі, надавав їм матеріальну і правову допомогу. За участю 
К. Левицького урядом ЗУНР був вироблений і запропонований Лізі Націй проект 
Конституції («Основ державного устрою») Галицької Республіки (30 квітня 
1921 р.). Він складався з 12 розділів і 42 статей. 

Але польська дипломатія діяла потужніше. І Ліга Націй, і інші міжнародні 
організації ставилися до вимог Польщі щодо Східної Галичини значно 
прихильніше. І ось 14 березня 1923 р. Рада послів країн Антанти визнала Східну 
Галичину частиною відроджуваної Польщі. 

Отож, діяльність еміграційних властей ЗУНР втратила сенс. У травні 1923 р. 
Є. Петрушевич розпустив уряд та інші державні структури. К. Левицький 
спочатку залишився у Відні, очолюючи ліквідаційну комісію українських 
властей, а опісля переїхав у Львів. Тут він розпочав працю над написанням 
історії визвольної боротьби українців Східної Галичини, видав кілька книг, які 
доповнювали одна одну. Це, зокрема, праця «Історія політичної думки галицьких 
українців 1848–1914 рр.» (Львів, 1926), «Історія визвольних змагань галицьких 
українців 1914–1918» (Львів, 1928 – 1929); «Берестейський мир» (Львів, 1930); 
«Земський зрив» (Львів, 1931 р.). Завершив К. Левицький дослідження історії 
визвольних змагань та української політичної думки в Галичині двотомною 
працею «Українські політики» (Львів, 1936–1937). Він бере активну участь у 
написанні Української Загальної Енциклопедії (Львів – Станіславів – Коломия, 
1933–1938 ), друкується в журналі «Життя і право», редактором якого знову став 
у 30-ті роки. Його обирають Почесним членом Наукового товариства ім. 
Шевченка, Почесним правником та президентом «Союзу українських адвокатів», 
був директором «Центробанку» у Львові, сприяв відкриттю різних господарсько-
економічних курсів і ін.  

Через кілька днів після вступу Червоної Армії у Львів (17 вересня 1939 р.), 
а саме 22 вересня К. Левицький, який з початком війни очолив Український 
допомоговий комітет, з’явився до нової влади з метою налагодити з нею 
стосунки, але за особистим наказом Народного комісара внутрішніх справ 
УРСР І. Сєрова був заарештований і вивезений до Москви. Отож, своє 80-річчя 
К. Левицький зустрів у застінках НКВС на Лубянці, де провів майже півтора 
року. Його справою займалися особисто Л. Берія, В. Молотов, інформовано і 
Й. Сталіна [3, с. 155]. У застінках НКВС було репресовано сотні галицьких 
патріотів, але К. Левицького, який невтомно писав скарги, протести, подання і 
який був помітною політичною постаттю у Європі, радянська влада вирішила 
звільнити. Він повернувся у Львів. 

На початку німецько-радянської війни у Львові після відступу радянських 
військ 30 червня 1941 р. на представницьких зборах української інтелігенції, 
просвітницьких політичних і інших організацій та товариств проголошено Акт про 
відновлення незалежної Української держави. Створено український уряд у складі 
13 міністерств, який очолив Я. Стецько. 6 липня утворено представницький орган – 
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Українську раду сеньорів у кількості 45 осіб, головою якої обрано К. Левицького, а 
почесним президентом – митрополита А. Шептицького. 

Хоч невдовзі майже усі члени цього уряду та керівництво ОУН – Бандери були 
німцями заарештовані, але рада сеньйорів (з 24 липня – УН Рада) продовжувала 
діяти – але вже не як державний орган, а лише як орган представництва інтересів 
українського населення перед німецькою адміністрацією. Та коли німці звернулися 
до К. Левицького з пропозицією зробити у пресі і по радіо пронімецьку заяву, – той 
відмовився це зробити. Більше того, 22 липня 1941 р. А. Шептицький та 
К. Левицький від імені Української ради сеньйорів надіслали Й. Ріббентропу 
телеграму протесту проти включення Східної Галичини до складу Генерал-губер-
наторства, утвореного на польських землях, підкресливши, що українці прагнуть 
проголошення самостійної Української держави» [3, с. 155]. 

К. Левицький неодноразово вів переговори з німецьким керівництвом в 
Галичині, зокрема з губернатором, вимагав припинити безпідставні репресії серед 
населення, звільнити ув’язнених українців. 

12 листопада 1941 р. у віці 82 роки Кость Левицький помер і був похований у 
присутності вищого духовенства та численної громадськості Галичини поруч з 
генералом Мироном Тарнавським на Янівському меморіальному цвинтарі вояків 
УСС–УГА у Львові, які, як і він, присвятили своє життя боротьбі за створення 
незалежної Української держави. 
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КОСТЬ ЛЕВИЦКИЙ – ИЗВЕСТНЫЙ ГАЛИЦИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Б. Тищик 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье освещаются вопросы, связанные с государственно-политической и 
общественной деятельностью известного выпускника юридического факультета 
Львовского университета Костя Левицкого (вторая половина XIX – первая половина 
ХХ ст.).  

Ключевые слова: Государственно-политический деятель Галичины Кость Левицкий. 
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ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ РИСИ ПРИВАТНОГО ПРАВА  
У ЄВРОПІ НОВОГО ЧАСУ 

Г. Федущак-Паславська 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті, на базі аналізу норм цивільних кодексів Нового часу, виявлено вплив на їх 
розробку різних напрямків та шкіл права того періоду. Встановлено, що кодифікації поч. 
XIX ст. відображають природничо-правові та ліберальні ідеї, кодекси кін. XIX ст. – 
позитивістські підходи, а для поч. XX ст., коли панівним є уявлення про те, що наявність 
прогалин у законодавстві – незаперечний факт, – характерними стають вчення «юриспру-
денції інтересів», школи «вільного права». Спільним для кодифікацій досліджуваного 
періоду є вплив римського (класичного, посткласичного) права. 

Ключові слова: цивільний кодекс, природничо-правові ідеї, ідеї лібералізму, 
формально-догматичний підхід, юриспруденція понять, юриспруденція інтересів, школа 
вільного права, запозичення римського права законодавцем.  

Сучасні правознавці перспективу розвитку права вбачають у конвергенції 
правових систем англо-американського та романо-германського типу, в об’єднанні 
приватного права європейських країн на базі західної правової традиції, в основі 
якої і римське приватне право, і філософія природничого права, і спільна історія 
права та правової думки. Відтак, аналіз джерел та виділення основних ознак 
приватного права у Європі зазначеного періоду дозволить дослідити особливості 
регулювання відносин у сфері приватного права у Новий час. А це, своєю чергою, 
сприятиме виявленню основних тенденцій та перспектив розвитку права західної 
правової традиції. 

У дослідженні зроблена спроба, на базі аналізу джерел приватного права, 
обставин за яких вони створювалися, визначити ознаки приватного права у Новий 
час. Для цього належить вирішити такі завдання: 

– виявити філософські засади кодифікаційних робіт, проведених у Європі на 
початку XIX ст.; 

– визначити роль римського права у цьому процесі, враховуючи той факт, що 
тривалий час воно було діючим у більшості країн Європи; 

– виявити основні напрямки у розвитку правової доктрини, які визначали 
філософські засади законотворчих робіт у сфері приватного права у середині 
та під кінець XIX ст.; 

– встановити особливості кодифікацій приватного права початку XX ст.; 
– виділити школи та напрямки правових вчень, які впливали на формування 
правової доктрини та законодавства у Новий час; 
Сформувавшись у XVII ст. як цілісна концепція, теорія природничого права в 

процесі своєї еволюції поступово набувала нових форм і значення. Уособлюючи 
новий тип праворозуміння, при якому визначальним були раціоналізм, природна 
справедливість, ця теорія стала основою кодифікацій, що готувалися під кінець 
XVII – на початку XIX ст. 

Філософія нового природничого права вдосконалювалася в період піднесення 
природничих наук, що вплинуло як на її зміст, так і на методи. Людину вважають 
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частиною великого механізму Природи, а бачення нового суспільного порядку 
виводять з пізнаваних розумом природничих прав. Критика пануючих у сфері 
права та держави нерівності, суспільних утисків, привілеїв, поневолення народних 
мас, обмеження власності та ін. спиралася на аргументи їх неузгодженості з 
розумом і природним порядком, який керує світом, оскільки в природному стані 
люди були вільні і наділені однаковими природними правами. У сфері приватного 
права реформування існуючого правового порядку характеризувалось егалітаризмом 
та лібералізмом. 

У добу Просвітництва вплив філософії природничого права відбувався у два 
етапи: перший – коли природниче право формується як універсальна домінуюча 
(вища) система для всіх людей та епох; другий – проникнення природничого права до 
всіх існуючих законів як фактора, що служитиме перебудові правового порядку або 
оцінці існуючого права. Відтак, природниче право стає чинником, який дає змогу 
оцінити зобов’язуюче право на предмет розумності, моральних засад, природної 
справедливості. Більше того, існувало переконання про підпорядкованість законо-
давства засадам природничого права, що іноді виражалося тезою про декларативний 
характер законодавчої функції – законодавець лише засвоює та у відповідній формі, 
оголошує природничо-правові принципи.  

У досліджуваний тут період природниче право розуміється як світське, таке, 
що вже не ідентифікується з Божественним правом як це було в епоху 
Середньовіччя. Воно охоплює ті сфери, які до того належали теології та кано-
нічному праву. Виразом цього стала, наприклад, ідея світського сімейно-шлюбного 
права, яка відповідно відобразилася у кодифікаціях того часу. 

Природничо-правові засади кодифікаційних робіт у Австрії, Франції та 
багатьох інших країнах виражалися гаслом: «свобода, власність, договори». І якщо 
у сфері права особи та сімейного права, які формально базувалися на засадах 
рівності і загальності, зберігалися сильні патріархальні акценти, а також 
егалітаризм, викликані пережитками попередніх епох, то речове право повністю 
базувалося на засадах індивідуалізму та лібералізму. У сфері речового права 
вирішальними були дві фундаментальні засади, що конкретизували вищу ідею 
автономії волі особи у приватноправовій сфері: 1) засада вільної, необмеженої 
приватної власності і 2) свободи договору.  

Дослідження історії створення та аналіз норм Цивільного кодексу Франції1 
(1804 р.) дає змогу підкреслити його індивідуалізм, світський характер, 
раціоналістичні засади. Як і класичне римське право, яке є рецептоване у ньому, 
Кодекс Наполеона своїми джерелами має не релігійні традиції і звичаї, а 
раціоналістичний світогляд.  

У ньому ретельно врегульовані відносини приватної власності; майнові 
відносини між власниками; закріплені основні принципи правового становища 
особи. Кодекс побудований за інституційною системою (І книга «Про особи» 
/ст. 7-515/ включає питання правового становища фізичних осіб, сімейні 
відносини; ІІ книга «Про майно та різноманітні зміни видів власності» /ст. 516-710/ 
містить положення про речові права; ІІІ книга «Про різноманітні засоби, якими 
набувається власність» /ст. 711-2281/: зобов’язання, спадкове право, норми про 
строки (набувної та позовної давності). У ньому закріплені принципи: формальної 
рівності громадян перед законом, необмежене право приватної власності та 

––––––––– 
1 Французский гражданский кодекс : практич. комментарий. – М. : Проспект, 2008. 
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всебічний захист права власності; свобода договорів; вимоги справедливості у 
правових відносинах. Згадані принципи, що стосуються, зокрема приватної 
власності та договору, викладені у ньому так: 

Принцип абсолютного права приватної власності: «власність є правом 
користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним способом». Як і в 
римському праві, на відміну від грецького, «власність на землю включає в себе 
власність на те, що є над і під землею» (ст.ст. 544, 552). 

Принцип формально рівної правоздатності громадян та принцип непорушності 
умов договору: угоди, законно укладені, займають місце закону для тих, хто їх 
уклав (ст. 1134). 

Збитковість договору не є підставою для його розірвання. Але «якщо 
продавець зазнав шкоди у розмірі більшому за 7/12 ціни нерухомості, то він може 
вимагати визнання продажу нікчемним...». 

Загалом, норми Кодексу Наполеона (1804 р.)* як і норми римського права, 
увібравши досягнення правового розвитку інших народів, позбувшись значної частини 
національної своєрідності, набули «абстрактного» і «універсального» характеру.  

Австрійський цивільний кодекс (1811 р.) також був складений на основі 
природничо-правової концепції, доповненої досягненнями римського права. 
Історія його створення є досить тривалою, оскільки від часу сформування у 1753 р. 
імператрицею Марію-Терезою комісії і до моменту подання остаточного варіанту 
проекту Цивільного кодексу імператору Францу І у 1808 р. пройшло більше, ніж 
півстоліття. 

Цікавим, з точки зору завдань цього дослідження, є обґрунтування професора 
Віденського університету Целлера (який викладав природне право), з яким проект 
кодексу надійшов до імператора. У ньому йшлося про те, що «закон ґрунтується на 
загальних і вічних принципах розуму і справедливості... Тому більшість норм 
цивільних кодексів цивілізованих народів співпадають. І стає зрозумілим, чому для 
європейських держав старе римське право настільки довго служило основним 
джерелом рішення спірних питань. Але зараз настав час, коли кожній державі 
потрібні власні закони, що відповідають її особливим умовам...». 

Закріпивши принципи рівності, звільнення особи від опіки держави, 
економічної свободи, надавши суддям право за певних умов заповнювати 
прогалини у законі, спираючись на природниче право і т.д., тобто будучи за 
змістом прогресивним законодавчим актом, Австрійський цивільний кодекс не 
відповідав загальному рівню розвитку культури і суспільним обставинам у країні. 

Відтак, багато положень кодексу були піддані критиці. Зокрема, професор 
Віденського університету Джозеф Унгер критикував його у праці «Система 
австрійського цивільного права» (1856 р.) за норму, викладену у § 7, відповідно до 
якої суддя, при тлумаченні має спиратися на природничо-правові принципи та за 
норми §§ 16 і 17, згідно з якими людина розглядається як носій вроджених 
природничих прав і тому наділена правосуб’єктністю з народження.  

Така критика спричинила до створення у 1904 р. за пропозицією Унгера 
комісії з перегляду Австрійського цивільного кодексу, робота якої завершилася 
1914–1916 рр. виданням доповнення до Кодексу. На зроблених змінах відчутний 
вплив німецької юриспруденції та Німецького цивільного уложення. Це дещо 

––––––––– 
* До кінця ХХ ст. 100 статей Code Civil скасовані, 200 статей мають нову редакцію,  

а є 300 нових статей. 
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погіршило зміст Австрійського цивільного кодексу, але сприяло консолідації і 
розвитку германського підтипу права. 

Кодекс зазнав скорочень ціною багатьох прогалин. І це поклало тягар 
відповідальності при вирішенні казуїстичних питань на судову практику та одночасно 
дало змогу й викликало потребу проявляти гнучкість при тлумаченні норм Кодексу. 

Важливими є положення про зворотну силу закону і правила тлумачення 
закону у Вступі до Кодексу. Тут (у вступному титулі) також дане визначення 
предмету цивільного права, співвідношення закону із звичаєвим правом, статутне 
право та інші правові норми. У § 7 йдеться про подолання прогалин у законі, згідно 
з яким у випадку, якщо ні буква, ні дух закону не дають рішення проблеми, суддя 
зобов’язаний звернутися до подібних випадків, у яких закон дає конкретні 
рішення, а також до принципів інших законів, споріднених з даним. Якщо ж і далі 
залишаються сумніви, то судді необхідно «ретельно зваживши всі обставини, 
вирішувати проблему на основі принципів природничого права». 

Не могли не вплинути на оцінку Австрійського Цивільного кодексу тогочасні 
тенденції у праві та у правових вченнях. Адже, на той час суспільні конфлікти вже 
привели до перегляду ліберальних цінностей: індивідуалізм, свобода окремої особи 
обмежувались на користь інтересів суспільства як цілого; принцип необмеженої 
приватної власності належало замінити підходом до приватної власності як до 
суспільної функції. Перед правовою наукою постала потреба обґрунтувати 
обмеження принципу свободи договору в ім’я колективного інтересу і охорони 
слабших учасників господарського обороту. 

Відтак, виникають програми реформ, сформульовані у суспільному дусі під 
гаслами суспільного солідаризму та забезпечення незахищених слабких осіб перед 
егоїзмом економічно сильніших індивідів. А на зміну лібералізму пропонують 
активне втручання держави у господарське життя, державний інтервенціоналізм. 
Антиіндивідуалістичні та антиліберальні тенденції торкнулися основних засад 
майнового права: свободи власності та свободи договору, які починають 
обмежуватись і в законодавстві, і при здійсненні судочинства.  

Нова, так звана, соціальна течія порушила не лише фундаментальні 
буржуазно-ліберальні засади європейської цивілістики, але й зруйнувала тради-
ційні межі системи приватного права. З одного боку з’явилися до того невідомі 
інститути, що привело до виділення нових галузей, таких як аграрне право, трудове 
право, господарське право. Зокрема, Італійський цивільний кодекс (1865 р.) 
вводить положення про працю, що є новелою, оскільки в інших кодексах трудові 
відносини якщо і розглядають, то в загальному ракурсі відносин найму. У книзі V 
«Праця» Італійського цивільного кодексу розглядаються питання, що стосуються 
права корпорацій і, виходячи із характеру норм, більше тяжіє до торгового 
(комерційного) права, ніж до трудового.  

З другого боку, в середину системи приватного права, разом із інтеграцією 
держави у сферу приватноправових відносин, проникають публічно-правові 
методи їх регулювання. Отже, розпочинається процес, який називається 
публіцизацією приватного права, що викликає помітні зміни у системі права.  

На середину XIX ст., коли цивілістична наука відображала різні напрямки 
правового позитивізму, який, як відомо, зводить вивчення права до аналізу норм 
діючих законів, тобто застосовує формально-догматичний метод дослідження. 
Одним із таких напрямків у цивілістиці була школа екзегези, представники якої у 
Франції аналізували приписи Кодексу Наполеона, обмежуючись роз’ясненням його 
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тексту. Вони вважали кодекс самодостатнім цілим, що містить приписи, здатні 
врегулювати всі можливі життєві випадки. Для цього належить, при застосуванні 
правового припису, встановити намір законодавця. 

Характерними ознаками цього напрямку також була побудова абстрактних 
логічних конструкцій, культ правового припису. Відтак представники школи 
екзегези вважали, що суддя чисто механічно застосовує правові приписи, шляхом 
логічних операцій та встановленням обсягу зобов’язуючих норм кодексу. Правова 
наука, під впливом зазначених поглядів, перестає турбуватися питанням про 
справедливість того чи іншого правового припису, про його здатність вирішити 
конкретні практичні потреби, а піклується про стрункість правової конструкції.  

Так само в цивілістичній доктрині Австрії екзегеза стала провідним 
напрямком. Цьому сприяла реформа правової освіти, запропонована Ф. Зейлером 
на поч. XIX ст., яка полягала у вивченні кодифікованого права, так само не 
зважаючи на історико-теоретичні чи будь-які інші чинники. Тобто, як у науковій 
сфері, так і у сфері викладання права не виходили поза екзегезу (роз’яснення) 
приписів кодексу. 

Особливістю прояву позитивізму у Німеччині, де на той час ще не було 
загально-німецького кодексу, був науковий позитивізм, на відміну від 
розповсюдженого законодавчого позитивізму. Тут позитивізм базувався на науці 
права, яка, в свою чергу, була наукою рецептованого римського права 
(пандектистика).  

Під впливом популярного та той час позитивізму, пандектистика трансфор-
мується у абстрактну наукову систему «сучасного римського права», основополож-
ником якої вважають Б. Віндшайда, підручник авторства якого мав силу закону на 
тих територіях, де римське право визнавалося діючим. 

Маючи на меті розв’язання всіх окремих життєвих випадків, пандектисти 
проводили логічні операції з абстрактними правовими поняттями, які на їх думку 
існують відокремлено. Використовуючи такий підхід, названий юриспруденцією 
понять, німецькі цивілісти, базуючись на римському праві, вдосконалили такі 
поняття як свобода договору, свобода найму послуг і праці, інститути спадкування, 
сконструювали також інститут обігу цінних паперів, запропонували нові форми 
кредитних операцій тощо. Однак, найвизначнішим їх досягненням став Німецький 
цивільний кодекс, – за своєю суттю і юридичною технікою – виразник німецького 
наукового позитивізму. 

На час розробки цього законодавчого акту, тобто, станом на кінець ХІХ ст. 
настали зміни в цивільному праві: свобода договору підлягає обмеженням під 
гаслом захисту економічно слабших (а ще у 50-х рр. – найважливішою була 
свобода договору); до кола учасників обороту включаються щоразу нові суб’єкти: 
жінка (яка починає заробляти), робітничі трести і синдикати (раніше не відомі 
системі цивільного права). Відповідно, змінам підлягає сфера, пов’язана зі 
становищем жінки – сімейне право. Якщо раніше йшлося про права власника, то 
тепер щораз частіше – про його обов’язки; догма, що нема відшкодування шкоди 
без вини, яку ще Р. Єрінг оголошував непорушною, тепер похитнулася. З’являється 
поняття колективного договору. Тобто, більших чи менших змін зазнали всі 
інститути цивільного права, що так чи інакше повинно було відобразити у своїх 
нормах Німецьке цивільне уложення2, прийняте 1896 р. 

––––––––– 
2 Гражданское уложение Германии ; пер. с нем. – М. : Волтерс Клувер, 2006. 



Г. Федущак-Паславська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 164 

На його розробку вплинули два підходи: романістично-пандектний та 
германсько-національний. Перший підхід сягає своїми коренями до історичної 
школи права, провідником якої був Фрідріх Карл фон Савіньї. Савіньї і його 
послідовники (Ф. Пухта, Б. Віндшейд), особливо, ідеалізуючи римське право, 
бачили його інститути як вищі, чисто теоретичні і абстрактні поняття, що діють 
поза часом і простором. Систематизація Юстиніана розглядалася ними як 
скарбниця нетлінних правових цінностей, котрі після належної обробки, можна 
застосовувати безпосередньо як чинне право. Всі названі вчені присвятили свою 
діяльність упорядкуванню, обробці та удосконаленню абстрактних понять. На 
цьому підґрунті поступово з історичної школи права розвинулася пандектистика – 
наука, що займалася систематизацією і догматичною обробкою римського права.  

І якщо згідно із загальнофілософськими ідеями раціоналізму, які поступово у 
XVIII–ХІХ ст.ст. трансформувалися у систему принципів приватного права, 
правопорядок розуміється як штучне породження розуму законодавця, то, на 
думку представників історичної школи права, право – це історично обумовлений 
елемент культури, носієм права є народ, а представниками народу – юристи.  

Пандектистика тлумачить правопорядок як закриту систему інститутів, понять 
та доктринальних поглядів, що мають основою римське право. Пандектистиці 
вдалося досягти уніфікації права, створити механізм точних понять, придатних для 
створення системи. 

Це і був той інтелектуальний фон, на якому мала відбутися кодифікація 
цивільного права Німеччини. Створену у 1874 р. комісію очолили відомі 
пандектисти Готліб Планк та Берхард Віндшейд. В результаті їх праці виник 
проект цивільного кодексу, який відзначався значною юридизацією мови, 
насиченістю правовими визначеннями та абстракціями.  

Проти такого проекту активно виступили «германісти», які дорікали 
розробникам за недостатнє врахування власне німецьких правових традицій і 
надмірне захоплення римським правом. На думку Отто фон Гірке, проект ігнорував 
національні правові традиції і поривав з освяченими звичаєм, соціальними, 
сімейними та етичними нормами взаємних зобов’язань і відносин довіри. Замість 
цього пропонувався вкрай бездушний індивідуалізм. 

Німецьке цивільне уложення стало результатом компромісу згаданих вище 
двох напрямів німецької правової думки. У його основу було покладене те 
німецьке право, яке асимілювало досягнення римської правової форми.  

Німецьке цивільне уложення є симбіозом римського та німецького права. 
Книги І та ІІ відображають вплив римського права, а ІІІ, ІV та V – створені під 
впливом положень германського права. Це стало результатом полеміки між 
представниками романістичної школи (Антон Тібо та ін.) та історичної (К. Фр. 
Фон Савіньї, Рудольф фон Єрінг та ін.). 

Вплив римського права відбився на структурі Уложення. Воно побудоване за 
пандектною системою, запропонованою середньовічними глосаторами римського 
права. При вирішенні окремих питань цивільного права також спостерігаються 
спільні з римським правом риси, але вже не з класичним, як у Французькому 
цивільному кодексі, а з посткласичним. Зокрема, норми Німецького цивільного 
уложення відступають від необмеженого права приватної власності, від найбільш 
повної сили договору тощо.  

Уложення містить багато норм абстрактного характеру, що, з одного боку, 
дозволяє застосовувати норми до відносин, які виникли згодом, але були невідомі 
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на момент підготовки проекту, однак, з другого боку, – кодекс важко сприймається 
нефахівцями. Казуїстичність, складність формулювань, ускладнені конструкції та 
ін. вважаються характерними ознаками Німецького Цивільного уложення і є 
вадами «технічного характеру». 

Таким чином у Німецькому цивільному уложенні помітна рецепція римського 
права, але з врахуванням особливостей німецького права, ідей історичної школи 
права і школи відновленого природничого права. Ці особливості вплинули не лише 
на систему Уложення (пандектна замість інституційної), але і на суть ряду рішень, 
на те, що в Уложенні з’явилось багато абстрактних формулювань, нових правових 
категорій тощо.  

Досліджуваний період відомий виникненням і розвитком антагоністичних до 
правового позитивізму теорій та збагаченням політико-правової думки досяг-
неннями суспільних і точних наук, а відтак, – численних соціологічних та психо-
логічних напрямків. Поєднала їх основні ідеї течія, названа правовим натура-
лізмом, представники якої заперечували ефективність формально-догматичного 
методу дослідження права та абстрактності юриспруденції понять. Важливу роль 
для розвитку цивілістичної думки відіграли два напрямки правового натуралізму: 
юриспруденція інтересів та школа вільного права. 

Провідником першого напрямку вважають відомого німецького вченого-
юриста Р. ф. Єрінга, еволюція поглядів якого демонструє розвиток тогочасної 
правової думки від юриспруденції понять до юриспруденції інтересів, від 
правового позитивізму до соціологічної юриспруденції. 

На практиці досягнення юриспруденції інтересів реалізовувались, зазвичай, у 
сфері інтерпретації права. Заперечуючи проголошену юриспруденцією понять 
відсутність прогалин в приписах законодавства, представники юриспруденції 
інтересів вважали наявність прогалин незаперечним фактом. Крім тлумачення 
права, у сфері зацікавлень юриспруденції інтересів перебувала також проблема 
нових конструкцій правових понять, які повинні бути пов’язані із суспільним 
підґрунтям. 

На початку XX ст. у Німеччині виник другий напрям правового натуралізму – 
школа вільного права (Є. Ерліх, Г. Канторович ). Визнаючи наявність прогалин в 
законодавстві, представники школи вільного права вважають за необхідне 
заповнювати їх не шляхом різноманітних методів інтерпретації, а шляхом 
правотворчої діяльності суддів. 

У Франції напрямок почав активно розвиватися після появи праці Ф. Жені про 
методи тлумачення та про джерела позитивного права, у якій він зазначає, що 
приписи законодавства ніколи не відповідають правовому порядкові. Класичним, 
таким, що характеризує напрямок стало його твердження, що існуючі в 
законодавстві прогалини належить заповнювати новим методом – «вільним 
науковим пошуком права», оскільки закони безсилі перед існуючими життєвими 
потребами. 

У Швейцарії (Є. Губер) зазначений підхід одержав і законодавче закріплення. 
Так, Швейцарський цивільний кодекс (1907 р.) вже зовсім позбавлений казуїстики і 
містить механізм правового регулювання рамкового характеру, що передбачає 
обов’язок судді заповнювати прогалини у правовому регулюванні, спираючись на 
критерії врахування конкретних обставин, здорового глузду і справедливості. 

Якщо у Німецькому цивільному уложенні абстрактні принципи виступають як 
виняток, а казуїстичні норми розроблені до найменших деталей, то у 
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Швейцарському ЦК переважно є загальний опис правових інститутів, і завданням 
судді є заповнення прогалин, виходячи з його розуміння конкретної справи.  

Так, арт. 1 визнає наявність прогалин і доручає їх подолання суддям, вказуючи 
при цьому критерії, на підставі яких вони мають діяти: «У випадку відсутності 
відповідних норм у законі суддя зобов’язаний приймати рішення відповідно до 
звичаєвого права. Якщо й у ньому відповідна норма відсутня, то суддя має діяти 
так, якби він був законодавцем, слідуючи при цьому добрій науковій теорії і 
практиці». Тобто суддя заповнює прогалини виходячи не із своїх суб’єктивних 
уявлень, а як законодавець, спираючись на пануючу доктрину і традицію. 

У Швейцарському цивільному кодексі часто також використовуються загальні 
застереження, які суддя повинен конкретизувати, шляхом конструювання норм, що 
випливають із принципів і загальних правил, при допомозі типізації прецедентів та 
узагальнення різних точок зору.  

Т.ч., Швейцарський цивільний кодекс є тією моделлю, що відкриває широкий 
простір для подолання і навіть заповнення суддями прогалин у законі, дає 
можливість поступового розвитку ними норм закону, сформульованих у 
загальному вигляді. Тобто, тут є вдале поєднання загальних принципів та 
конкретних норм з активною правотворчістю практики, яка дає змогу відгуку-
ватися на потреби сьогодення, базуючись на досягненнях науки та не відходячи від 
фундаментальних традицій.  

Отже, кодифікації першої половини XIX ст. відбувались під впливом ідей 
природничо-правової теорії та лібералізму, які панували у правовій доктрині. 

У кінці XIX ст., внаслідок проведених у країнах Європи кодифікацій, на зміну 
природничо-правовим засадам та відкинутим гаслам лібералізму залучають 
позитивістські ідеї. Кодифікації єдність права, сприяли виділенню законодавчого 
акту серед інших джерел права.  

Значний вплив на зміст кодифікаційних робіт поч. XX ст. здійснюють вчення, 
що заперечують формально-догматичний підхід до права, який був розповсюд-
жений до того і є методом позитивістських концепцій права. 

Характерною ознакою кодифікацій приватного права поч. XX ст. є 
абстрактний характер їх норм, використання механізму правового регулювання 
рамкового характеру, що покладає на суддю обов’язок заповнювати прогалини. 
Яскравим прикладом того як без зміни законодавства можна врегульовувати 
конкретні життєві випадки, не враховані законодавцем, є Швейцарський 
цивільний кодекс.  

Загалом, на формування правової доктрини та законодавства у Новий час 
вплинули такі правові вчення: природничого права, лібералізму, позитивізму, 
школи екзегези, юриспруденції інтересів, школи вільного права, історичної школи 
права, відродженого природничого права. 

Кодифікаційні роботи у сфері приватного права (кін. XVIII – поч. ХХ ст.ст.) у 
Європі відбуваються із використанням норм, принципів, формулювань римського 
(класичного чи посткласичного) права законодавцем. У компаративістиці цей 
період виділяють як один із етапів формування романо-германського типу правової 
системи, який склався на основі римського приватного права. Тому держави з цим 
типом правової системи є доктринально згуртованими саме на базі римського 
права.  
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ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЧАСТНОГО ПРАВА  
В ЕВРОПЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Г.М. Федущак-Паславская 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье, на основании анализа норм гражданских кодексов Нового времени, 
установлено влияние на их разработку различных направлений и школ права этого 
периода. Установлено, что кодификации нач. XIX в. отражают естественно-правовые и 
либеральные идеи, кодексы кон. XIX в. – позитивистские подходы, а для нач. XX в., 
когда господствует представление о пробелах в законодательстве, – характерными 
являются учения «юриспруденции интересов», школы «свободного права». Общим для 
кодификаций исследуемого периода является влияние римского (классического, 
постклассического) права. 

Ключевые слова: гражданский кодекс, естественно-правовые идеи, идеи 
либерализма, формально-догматический подход, юриспруденция понятий, юриспруден-
ция интересов, школа свободного права, заимствование римского права законодателем. 
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On the basis of the analysis of the civil codes provisions of New times, there was revealed 
the influence of different law directions and schools on their framing. The article makes it clear 
that codification of the early XIXth cent. reflects natural-legal and liberal ideas; codes of the late 
XIXth cent. – positive approaches; and of the early XXth cent., «interests’ jurisprudence» and 
schools of «free law» were being developed. This codification period is characterized by the 
influence of Roman (classical, postclassical) law. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ У НІМЕЧЧИНІ  

О. Якимець 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська,1, 79000 Львів, Україна 

Досліджено функціонування органів адміністративної юстиції до виникнення відокрем-
лених від публічної адміністрації адміністративних судів у другій половині ХІХ ст., компе-
тенцію діяльності цих органів щодо здійснення індивідуального правового захисту 
громадян. Проаналізовано особливості процесів формування системи адміністративної 
юстиції у Німеччині. 

Ключові слова: адміністративна юстиція, органи адміністративної юстиції, суди імперії, 
адміністрація, Німеччина.  

Історія формування адміністративної юстиції у Німеччині викликає особливий 
інтерес в дослідженні традицій та практики діяльності адміністративного 
судочинства для тих країн, які шляхом добровільної рецепції цього інституту у свої 
правові системи запровадили функціонування адміністративно-судового контролю 
за діяльністю органів публічної адміністрації. Тому аналіз теорії та практики 
здійснення адміністративного судочинства в історичному розрізі його формування 
забезпечить не лише виявлення певних недоліків функціонування цього інституту, 
але й дасть змогу зробити висновки про стан та перспективи розвитку 
адміністративного судочинства у майбутньому. 

Враховуючи вищезазначене, метою цієї статті є дослідження емпіричної 
основи функціонування органів адміністративної юстиції до фактичного 
відокремлення судових органів від управлінських установ у Німеччині в другій 
половині ХІХ ст. 

Управлінська діяльність у середньовічній Німеччині була поставлена під 
контроль судових органів. Водночас було б помилковим вважати, що надання 
функцій вирішення спорів між громадянами та органами публічного управління 
судам свідчило про особливу увагу держави до проблеми захисту прав фізичних 
осіб від зловживань адміністрації. Зокрема, контроль імперських судів у Німеччині 
слугував зовсім не для відновлення порушених прав підданих, а для підтримки 
влади імперії над князями відокремлених частин держави. Проте князі, наділені 
більшим суверенітетом, «не допускали виникнення процесів у місцевих судах», а 
«по відношенню до судів своїх держав вони, звичайно, існували цілком 
незалежно» [1, с. 77]. Тому, незважаючи на формальне існування судового 
контролю за адміністрацією, правові гарантії дотримання законності та захисту 
інтересів фізичних осіб були досить незначні. 

Розпад Німецької імперії та утворення на її території суверенних монархій 
абсолютистського типу сприяли змінам принципів організації адміністрації та 
контролю за її діяльністю.  

Абсолютні монархії, остаточно сформовані у Німеччині в XVI–XVII ст., 
сприяли зміцненню адміністративної ієрархії і звільненню адміністрації від 
зовнішнього судового контролю. Отже, зміна природи верховної влади зумовила 
перехід до нової системи організації адміністративної юстиції. 
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Поступово судовий імунітет адміністрації перестає бути абсолютним, вона 
набуває статусу юридичної особи в цивільних майнових відносинах з фізичними 
особами. Поширена в цей період у німецьких державах концепція «фіску» 
допускала можливість відповідати в суді за позовами про відшкодування збитків 
для державної скарбниці, завданих незаконними діями посадових осіб. Отож, 
діяльність адміністрації була поставлена під контроль щодо незалежних загальних 
судів [2, с. 47]. Часткове визнання відповідальності органів державного управління 
за незаконні чи неправильні дії, прагнення «усувати свавілля адміністративних 
чиновників» були зумовлені усвідомленням потреби «самої держави надати своїм 
контрагентам впевненість у тому, що їхні права та інтереси отримають достатню 
охорону» [3, с. 37].  

Однак у спорах з приватними особами, що виникали в процесі управління, 
адміністрація зберігала правовий імунітет та була незалежна від зовнішнього 
судового контролю. Для підданих залишався єдиний (окрім звернення до монарха) 
спосіб оскарження незаконних дій чиновників – подання скарги до начальства. 
Адміністративна скарга не гарантувала відновлення прав, не зобов’язувала 
посадових осіб, і від особистого розсуду начальства залежало, чи буде вона взагалі 
задоволена. Система нагляду, зрозуміло, еволюціонувала, що виявлялося у 
створенні відокремлених від чинної адміністрації ревізійних та інших контролю-
ючих органів. Щоправда, здійснюючи функції нагляду, ці органи керувалися 
вимогами ефективності управління і «внутрішніми» правилами самої адміністрації, 
а не правом. 

Безумовно, вищезазначений процес розвитку управлінської діяльності держав-
них органів публічної адміністрації зумовлений державним забезпеченням 
можливостей індивідуальних прав та обґрунтовує нові мотивації, нові проблеми 
забезпечення рівності й обгортає сферу управлінських дій передусім бюрократи-
зацією, професіоналізацією та спеціалізацією. 

Оскільки скарги на адміністративні акти внаслідок privilegium de non 
appellando (з лат. – «привілеї щодо не оскарження». Ця фраза вказує на статус, 
відповідно до якого фізична особа або установа звільняється від юрисдикції 
судових органів з питань апеляції) не могли бути поданими у суди загальної 
юрисдикції, а адміністративних судів у той час ще не існувало, то адміністрація 
врешті – решт повинна була зайнятися вирішенням спірних адміністративних 
справ.  

Однак у Німецькій імперії був виняток із принципу некомпетентності судів у 
справах управління, і цей виняток становили два суди – Рейхскамерґеріхт 
(Reichskammergericht) і Рейхсґофрат (Reichshofrath), які могли розглядати скарги на 
дії адміністративних органів різних держав-учасниць імперії. Ці суди утворилися 
внаслідок тих обставин, що королі цих країн-учасниць та їхні піддані були 
підпорядковані владі імперії, закони якої обмежували їх під час здійснення 
управлінської діяльності. Юрисдикція вищезазначених судів була досить вузькою, 
однак керівники держав-учасниць імперії не могли призвичаїтися до цього 
контролю. Тому в кінці XVI ст. запроваджено правило, що імперські суди можуть 
розглядати скарги на органи адміністрації держав, що входять до складу імперії, 
лише у найважливіших випадках, і що перед тим, як розпочати розгляд справи, ці 
суди повинні вислухати пояснення органів місцевої влади, щоб визначити, чи має 
спір певну важливу підставу.  

Після підписання Вестфальського миру та укріплення влади Імперського 
Сейму значення імперських судів ще більше втратило свою важливість, наприклад, 
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у разі вирішення адміністративних справ, об’єднаних терміном «Polizei», судам 
було приписано не видавати жодного розпорядження чи заборони, а навпаки – 
направляти справу на розгляд органам місцевої влади. Після розпаду Німецької 
Імперії ці суди припинили своє існування. 

Отже, до створення спеціалізованих адміністративних судів у Німеччині 
частково функцію контролю за діями органів публічної адміністрації виконували 
суди загальної юрисдикції.  

Період XVII–XVIII ст. характеризується перебуванням Німеччини під впливом 
наполеонівської Франції. Саме Французька революція поклала початок дуалізму 
судових установ – створенню поряд із загальними судами адміністративних. У 
кінці XVIII ст. було закріплено, що судові функції відмінні і завжди відокремлені 
від адміністративних функцій, а суддям було заборонено порушувати діяльність 
адміністративного корпусу [4, с. 283] – тобто, по суті, розглядати скарги громадян 
на дії та рішення адміністративних органів. Щоправда, усвідомлюючи, що подібна 
ситуація може спричинити невдоволення громадян, адміністративні спори 
розглядали спеціальні органи, що перебували у структурі органів виконавчої влади 
(саме так на той час трактували принцип поділу влади), але згодом вони одержали 
самостійність і перетворилися на адміністративні суди.  

Особистісна свобода громадян, як і у Франції, у Німеччині була захищена від 
незаконних дій чи рішень публічної адміністрації кримінально-процесуальним 
законодавством для надання додаткових гарантій, що у випадку порушення 
кримінальної справи вона відразу ж йшла на розгляд суду загальної юрисдикції для 
прийняття рішення щодо правомірності затримання особи.  

Знову ж таки, у більшості випадків органам адміністрації були надані широкі 
повноваження як органу першої інстанції вирішувати більшість приватних 
юридичних справ, наприклад – право вирішувати конфлікти, що виникають між 
приватними особами щодо повернення заборгованості, апеляції щодо цих справ 
йшли на розгляд вже загальних судів. 

Згодом, коли законодавець визначив обов’язком уряду виплачувати 
відшкодування фізичним особам за вторгнення в їхні майнові права, наприклад, у 
разі реалізації права примусового відчуження, суди загальної юрисдикції 
визначали суму компенсації, проте не порушуючи питання про законність дій 
адміністрації. Надалі вирішення цього питання, залежно від обставин справи, 
перейде до повноваження адміністративних судів. 

Тогочасним законодавством були передбачені певні особливості оскарження 
дій органів публічної адміністрації. Наприклад, особа могла звернутися в суд 
загальної юрисдикції щодо актів управління з податкових чи поліцейських питань – у 
випадку сплати податку або звільнення від його сплати, або, якщо внаслідок 
певного особливого статусу чи привілею, особа не зобов’язана була виконувати 
накази поліції [5, s. 245]. 

І лише у XIX ст. Німеччина, беручи приклад Франції, організовує адміні-
стративні суди, надаючи їм значно незалежніше становище від центральної 
адміністрації, аніж у Франції. Такий суд уперше з’явився у Бадені (у 1863 р.), 
згодом у Пруcії (1875 р.), а потім вони були створені на території інших 
автономних німецьких держав. Австрійські адміністративні суди утворилися 
внаслідок прийняття Конституції у 1867 р. У 1869 р. утворено Рейхсґеріхт 
(Reichsgericht), який водночас був судом як для вирішення конфліктів, так і 
спеціальним адміністративним судом. Закон про адміністративну юстицію набув 
чинності у 1875 р. [6, с. 9]. 
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Адміністративні суди в Німеччині були засновані в імперії та в її окремих 
державах-учасницях. В імперії адміністративні суди, хоча і були порівняно 
численними, мали досить вузьку юрисдикцію, кожен з них був обмежений 
вирішенням певних категорій справ. У більшості випадків вони діяли одночасно і 
як адміністративні органи влади. Це було зроблено для забезпечення упевненості, 
що посадові особи судів мають необхідні спеціальні знання, і лише в одному або 
двох випадках апеляція стосовно їхніх рішень буде подано до імперського суду у 
Лейпцигу. 

Органи адміністративної юстиції, якщо компетенції загальних судів було 
недостатньо для захисту права особи від неправильного використання державної 
влади, слугував додатковою інстанцією для виконання таких завдань.  

Зокрема, такими органами адміністративної юстиції, що додатково контролю-
вали дії адміністрації та діяли як судові установи першої інстанції, апеляції на 
рішення яких подавалися в суди загальної юрисдикції, були: 

а) імперське відомство піклування про бідних (Bundesamt für Heimathswesen – 
відомство по догляду на дому) – цей орган вирішував усі конфлікти, що виникали 
між спілками піклування про бідних різних держав-учасниць Німецької імперії 
щодо обов’язку подання пропозицій державної допомоги бідним людям, тобто 
щодо соціального забезпечення. 

Компетенція не поширювалася на Баварію та Ельзас-Лотарингію, жителів 
яких з погляду права бідних, розглядали як іноземців. Окремі члени імперії 
могли у своїх локальних законодавчих актах передбачати, що рішення по 
врегулюванню конфліктів між їхніми власними союзами із захисту бідних, 
можуть бути вирішені рішеннями місцевої влади. Це було прийнято Пруссією, 
Гессе та кількома іншими. 

б) імперська комісія зони фортець – цей орган був створений за Законом від 
21 грудня 1871 р., вирішував, як апеляційна установа скарги у спорах між 
індивідом та адміністрацією зумовлені введенням обмежень на розміщення 
нерухомого майна на певній відстані від зони фортець. Зазначимо, що усі 
конфлікти щодо суми відшкодування, що підлягали виплаті особам, вирішували в 
судах загальної юрисдикції. 

в) імперський суд залізниць – цей орган організований згідно з Законом від 
27 червня 1873 р. Компетенція цього суду поширювалася на конфлікти між 
комісією залізниці та різноманітними залізницями, коли залізниці подавали скаргу, 
що комісія діяла всупереч закону. У випадку такого звернення в апеляційному 
порядку певних представників державних органів залучали до складу такої комісії, 
що згодом діяла як суд залізниці, абсолютно незалежно від адміністрації, яка 
представляла у ньому справу.  

г) імперське патентне відомство – створене відповідно до Закону від 25 травня 
1877 р., не лише видавало патенти, але й скасовувало та анульовувало їх. У цих 
двох останніх випадках апеляцію подавали до імперського суду в місті Лейпцігу. 

д) дисциплінарний суд та дисциплінарна палата – ці органи вирішували 
питання щодо звільнення державних службовців із органів публічної адміністрації, 
а також питання щодо накладення на них дисциплінарних стягнень. 

е) імперське головне відомство морського флоту – діяльність передбачалася 
Законом від 27 липня 1877 р., вирішувало скарги на рішення службовців морських 
сил або щодо відкликання ліцензії державного службовця на право керування 
повітряними чи морськими суднами або щодо відмови притягнути їх до 
відповідальності за скаргою морської комісії.  
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Правове становище членів комітету піклування про бідних було більш 
визначеним, ніж у представників інших органів. Воно було подібним до правового 
становища суддів у судах загальної юрисдикції. Члени інших вищезазначених 
судових органів зазвичай були лише державними службовцями у виконавчих 
органах влади. Але потрібно зазначити, що всі адміністративні чиновники 
практично перебували на посаді у зв’язку з професійною компетентністю та могли 
бути звільненими за відсутності кримінальної поведінки лише внаслідок 
дисциплінарних процедур, порушених у дисциплінарному суді. Тому у певних 
випадках, визначених законом, посадові особи повинні були діяти незалежно, 
відокремлено від самої адміністрації, зазвичай у справах, коли вони не виступали 
як її представники. Відмова підкорятися у такому випадку рішенням адміністрації, 
ймовірно, не могла бути розглянута як спосіб порушення дисциплінарного 
провадження. Отже, фактично ці суди не залежали від розсуду адміністрації. Їхня 
діяльність, яка була досить своєрідною, та юрисдикція були закріплені у законах, 
що врегульовували їхню компетенцію [7, s. 163]. 

Також у 1877 р. внаслідок уніфікації права було прийнято Устрій судових 
установлень для Німецької імперії, який встановив загальні правила формування і 
діяльності судів ординарної юстиції, що розглядали всі цивільні й кримінальні 
справи, які не потрапляли під юрисдикцію адміністративних чи особливих судів на 
всій території Імперії і дав змогу союзним державам створювати особливі суди. До 
числа ординарних судів були зачислені дільничні суди, ландгеріхти, обер-
ландгеріхти та імперський суд. Особливими (спеціалізованими) судами вважали 
також митні суди, общинні, ремісничі, а також суди для розгляду спорів у сфері 
привілеїв, обтяжень, розділів і консолідацій, загальних володінь, поміщицько-се-
лянських розглядів та ін. (§ 14 Устрою). Суди були визначені як незалежні, дер-
жавні носії судової влади [8, с. 558]. 

Отже, фактично чим більшим було «сприяння» держави змінити застарілу 
модель однобічного державного «регулювання» щодо індивідуального захисту 
фізичних осіб від зазнаваних «структурними загрозами зловживань» [9, s. 491] 
шляхом створення великих адміністративних колегій, забезпечити jus aequum 
(право справедливості) та належний правовий захист громадян, тим неминучіше це 
позначалось на протидії між судовими та адміністративними справами, 
суперечностями між колегіальною та бюрократичною системою, централізацією та 
децентралізацією в управлінні. 

Проте, визначаючи принцип судового контролю за носіями влади, 
функціонування системи адміністративної юстиції в Німеччині еволюціонувало в 
напрямку відокремлення самої адміністративної юстиції від управління публічної 
адміністрації. Крім того, суттєво змінилася роль адміністративного судочинства. 
Якщо спочатку воно слугувало гарантією незалежності та непідсудності 
адміністрації, засобом легалізації «адміністративного свавілля», то після 
проведення реформ щодо відокремлення адміністративних судів як самостійного 
інституту судової гілки влади почало діяти як один з атрибутів правової держави. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

УДК 342.553 

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ (МОДЕЛЕЙ) МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

П. Гураль 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті розглянуто еволюцію систем (моделей) місцевого самоврядування та їх 
особливості, зокрема, англо-американської, континентальної, змішаної, іберійської, 
радянської, їх тенденції розвитку. 

Ключові слова: система місцевого самоврядування, система місцевого управління, 
англо-американська, континентальна, змішана, іберійська, радянська система (модель) 
місцевого самоврядування. 

У другій половині ХХ ст. на початку ХХІ ст. інтерес світової спільноти 
особливо пожвавився до питань місцевого самоврядування. Громадськість 
цивілізованих країн світу переконалась, що центральні органи будь-якої держави, 
не дивлячись на те, якої чисельності та оперативності вони не були б, не в змозі 
здійснювати управління всіма галузями і сферами життя великого народу, 
забезпечити життєдіяльність всіх населених пунктів. Вони не можуть цього 
зробити тому, що подібне завдання перевищує всі межі людських можливостей. У 
зв’язку з необхідністю організації ефективного управління територія кожної 
держави поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, управління якими 
здійснюється або місцевими органами управління – державною адміністрацією, що 
призначається верховною державною владою, або органами місцевого само-
врядування – представницькими органами, що обираються населенням відповід-
них адміністративно-територіальних одиниць та їх виконавчими органами. Можливі 
також варіанти комбінованого управління, коли у межах однієї адміністративно-
територіальної одиниці одночасно функціонують як місцеві органи управління 
(державні адміністрації), так і органи місцевого самоврядування. 

Сучасна теорія державного і муніципального управління розглядає місцеве 
самоврядування і місцеве управління крізь призму понять «децентралізації» і 
«деконцентрації» державної влади. У загальному виді різниця між двома поняттями 
полягає у наступному: децентралізація – це передача центром окремих владних 
повноважень місцевим органам влади, а деконцентрація – це надання повноважень 
чиновникам, призначеним з центру, або подрібнення влади одного рівня. 

Необхідно відзначити, що у сучасних європейських державах спостерігається 
деякі зміни у самій суті цих термінів, однак система як державного так і 
муніципального управління складається з таких елементів, як централізація, 
децентралізація і деконцентрація. Проте, «глобальна проблема при здійсненні 
будь-яких реформ місцевого самоврядування полягає в тому, щоб знайти 
гармонійний баланс між централізацією і децентралізацією» [1, с. 40]. 

У різних країнах світу застосовуються різні системи (моделі) на місцевому 
рівні, в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на вибір 
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яких впливають такі фактори як державний устрій, форма правління, політичний 
режим тощо. 

В основу цих систем (моделей) покладено різні принципи взаємовідносин 
місцевих органів влади між собою та з центральними органами влади. Зокрема, наука 
виділяє такі основні системи (моделі) місцевої влади: англо-американську (англо-
саксонську), континентальну (французьку), змішану (гібридну), іберійську, радянську. 

1. Англосаксонська модель: походить з місцевих громад та парафій, а також з 
міст середньовічної Англії, управління якими поступово «вбудовувалось» в 
державну вертикаль управління країною. Починаючи з ХІ ст. самоврядним англо-
саксонським громадам надавались широка автономія як у виконанні приписів 
королівської влади, так і у творенні власних норм права. Ця модель характе-
ризується такими ознаками: 

– значна автономія органів місцевого самоврядування у відношенні до держави – 
вони формально виступають як такі, що діють автономно в межах наданих їх повно-
важень, а пряме підпорядкування органів різного територіального рівня відсутнє; 

– відсутність на місцях повноважних представників державної влади, які б 
опікали органи місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю органів 
місцевого самоврядування здійснюється переважно непрямим шляхом – через 
центральні міністерства. Цій моделі властивий також жорсткий судовий 
контроль; 

– виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування територіальною 
громадою; 

– функціонування органів місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, 
закріпленої в законі та заборона їх виходу за межі своєї компетенції. Тобто 
повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з позитивним 
принципом правового регулювання (органи місцевого самоврядування можуть 
робити лише те, що прямо передбачено законом). 
За останні десятиріччя у Сполученому Королівстві Великобританії відбулися 

значні реформи. Однією із найбільш важливих подій в історії британської 
державності є створення у 1990-х роках власних регіональних органів управління в 
історичних частинах країни: Парламент Шотландії, Національна асамблея Уельсу і 
Асамблея Північної Ірландії. 

Таким чином, Великобританія вступила в процес реорганізації, що 
супроводжується наділенням регіонів країни автономними правами з одночасним 
реформуванням системи самоврядування в кожному з регіонів. 

Перша значна реформа була проведена у 1986 р., в ході якої була ліквідована 
рада Великого Лондона, а разом з нею і 6 метрополітенських рад. Було створено 
32 унітарних органи місцевого самоврядування у Лондоні та 36 унітарних метропо-
літенських окружних рад, до повноважень котрих входили всі питання місцевого 
значення. 

Згодом були проведені більш суттєві перетворення. Структура місцевого 
самоврядування в країні була повністю змінена, одночасно проходили різноманітті 
процеси модернізації системи місцевого самоврядування в кожному регіоні країни. 
Внаслідок перетворень, в Англії була встановлена «змішана» (або гібридна) 
система місцевого самоврядування [1, с. 131–138]. 

Англосаксонська модель отримала досить значне поширення в сучасному 
світі. Крім Великобританії, Сполучених Штатів Америки ця модель функціонує у 
Канаді, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах Азії та Африки, колишніх 
колоніях Великобританії. 
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2. Континентальна модель поширена в країнах Європи, франкомовних країнах 
Африки, в багатьох країнах Латинської Америки. 

Правова форма та основні елементи цієї моделі склались ще в період еволюції 
Римської держави. 

У великій Римській імперії не римське населення вело постійну боротьбу за 
рівні з громадянами Риму політичні і громадські права. Тривалий час велась 
боротьба і особливо гострою вона була за політичну рівність, однак вона не 
увінчалась успіхом. Навіть після того як римське право було поширене на всю 
територію Римської імперії, міста та громади за межами Риму залишились 
municipium – такими, що не мають політичних прав, навіть при здійсненні ними 
незначної юрисдикції, яка була повністю підпорядкована римським магістратам. У 
міста призначалися римські магістрати (референти чи інші чиновники), які 
жорстко забезпечували проведення в життя норм римського права і приписів 
римських органів та посадових осіб. З часом поступово розширювалась їх 
адміністративна компетенція та судова влада і, навпаки, муніципальні магістрати 
поступово позбавлялись владних повноважень і потрапили у повне підпоряд-
кування. Так закладалися правові та політичні засади взаємодії між центральною 
(державною) та місцевою ( муніципальною) владою за умови жорсткої опіки 
останньої представниками центральної влади на місцях. 

Сучасна континентальна модель організації влади на місцях є результатом 
тривалої еволюції римської муніципальної системи і характеризується такими 
ознаками: 

– більш високим (порівняно з англо-американською моделлю) ступенем центра-
лізації, наявністю вертикальної підпорядкованості у деяких сферах та галузях; 

– поєднання місцевого самоврядування і прямого державного управління на 
місцях. Це проявляється у функціонуванні на одному територіальному рівні 
обраних територіальною громадою органів місцевого самоврядування та 
призначених центральною владою уповноважених представників, які 
здійснюють адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоврядування та виконують інші функції, що не підлягають децентралізації; 

– повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з негативним 
принципом правового регулювання (органам місцевого самоврядування 
дозволяється робити все, що не заборонено законом). 
У різних країнах континентальна модель має свої особливості, що пов’язано з 

різним підходом до визначення територіальної основи місцевого самоврядування, 
різним трактуванням ролі «природних» та «штучних» адміністративно-тери-
торіальних одиниць при визначенні системи територіальної організації влади. У 
зв’язку з цим можна виділити два різновиди континентальної моделі: 

а) на всіх субнаціональних територіальних рівнях, за винятком низового, 
одночасно функціонують виборні органи територіальної громади ( в тому числі і 
органи «вторинної» спільноти – «штучної» адміністративно-територіальної 
одиниці, наприклад, департаменту, регіону, області, провінції тощо. Та призначені 
представниками центральної влади (преференти, губернатори, державні адміні-
страції), які здійснюють адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоврядування (наприклад, можуть зупинити на певний строк рішення органів 
місцевого самоврядування, звернутися до глави держави або парламенту з 
пропозицією щодо дострокового припинення їх повноважень). 

При цьому на низовому (базовому) рівні функціонують виключно органи 
первинної територіальної громади. Подібна система передбачає місцеве само-
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врядування на всіх територіальних рівнях (як громадянське самоврядування – 
самоврядування територіальної громади, так і регіональне самоврядування – 
самоврядування регіональних співтовариств). Прикладом подібної організації 
самоврядної влади можуть бути Франція, Італія та інші;  

б) органи місцевого самоврядування створюються лише на низовому рівні – в 
«природних» адміністративно-територіальних одиницях, а на регіональному та 
субрегіональному рівнях ( в «штучних» адміністративно-територіальних одиницях) 
функціонують призначені центральною владою місцеві державні адміністрації 
загальної компетенції. За такої моделі визнається лише громадське самоврядування – 
самоврядування територіальних громад. При цій моделі важливий варіант, коли і на 
регіональному рівні функціонують виборні органи місцевого самоврядування, але 
вони мають принципову іншу природу – це не представницькі органи регіональних 
співтовариств, їх існування не визначається, а органи представництва інтересів 
територіальних громад на регіональному рівні. Подібна система у її різних варіантах 
застосовується, зокрема, в Болгарії, Туреччині, Фінляндії, Іраку та ін. 

3. Змішана модель. Місцеве самоврядування в багатьох країнах (Австрія, 
Німеччина, Японія) має схожість як з англосаксонською так і з континентальною 
моделями. Це в значній мірі пояснюється післявоєнними реаліями, зокрема 
посиленням впливу в цих державах американської моделі демократії. Крім цього, 
місцеве самоврядування у вищезгаданих країнах має деякі специфічні ознаки, що 
дає можливість говорити про своєрідні змішані або гібридні форми само-
врядування. А в такій великій азіатській країні, як Індія, місцеве самоврядування у 
більшості параметрів побідне до англійської моделі. Поряд з цим, тут функціонує 
невластиве даній моделі пряме державне управління на місцях через чиновників, 
що призначаються центральними органами. 

4. Іберійська модель. Ця модель є досить близькою до континентальної моделі, 
вона передбачає, що самоврядування на місцевому рівні (громада, муніціпія) 
здійснюють обрані населенням представницькі органи місцевого самоврядування 
(ради) та відповідні головні посадові особи місцевого самоврядування (мери, 
регідори, префекти, алькади тощо). Ці посадові особи одночасно є головами 
відповідних рад, їх виконавчих органів та затверджуються верховною або 
центральною владою (президентом, міністром внутрішніх справ) як представники 
державної влади у відповідних адміністративно-територіальних одиницях з правом 
контролю за діяльністю ради. Така модель функціонує в Бразилії, Мексиці, 
Португалії, з певними особливостями в Іспанії. 

5. Радянська модель. Основними елементами цієї моделі є система рад та їх 
виконавчих комітетів. В даний час ця модель вже є архаїчною. Вона базується на 
запереченні поділу влади і визнанні повновладдя представницьких органів знизу до 
верху. Ця модель передбачає, що всі ради, починаючи з найвищого рівня є 
органами державної влади на своїй території, всі інші, органи держави прямо або 
опосередковано підпорядковані радам. Рада обирає інший державний орган – 
виконавчий комітет – колегіальний орган державного управління у відповідній 
адміністративно-територіальний одиниці. Виконавчий комітет є органом подвій-
ного підпорядкування – вищестоящому виконавчому комітету та відповідній раді. 
Система рад характеризується ієрархічною підпорядкованістю всіх її елементів та 
відсутністю будь-якої самостійності місцевих органів: реальна влада належить 
партійним органам, а вибори до рад відбуваються на безальтернативній основі. В 
даний час подібна система збереглась лише у деяких країнах з комуністичними 
режимами, зокрема у Китаї, Північній Кореї, Кубі та ін. 
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Різноманітність форм організації місцевої влади у зарубіжних країнах скриває 
загальні тенденції та принципи на яких нам хотілось би ще раз зупинитись. 

По-перше, безумовно велике значення має існування єдиної публічної сфери, у 
рамках якої виконується значна частина управлінських функцій. Основні 
характеристики цієї сфери – світський характер, опосередкований правом, що 
спрямований до принципу правової держави, максимальна раціоналізація, що 
проявляється перш за все в існуванні досконалих процедур планування організації, 
контролю, значна публічність форм управлінської діяльності є характерною рисою 
країн Заходу. Механічна екстраполяція даних форм управління і самоврядування 
на інші регіони є абсолютно неоправданою. 

Поняття сфери публічного управління дозволяє адекватно оцінити загальні 
тенденції розвитку місцевого управління та самоврядування взагалі та його органі-
заційних структур, зокрема в країнах Західної Європи і Північної Америки. Але у нас 
немає жодних підстав говорити про існування загальних тенденцій, що відносяться, 
наприклад, до централізації або децентралізації у їх територіальному аспекті. 

По-друге, протягом трьох останніх десятиліть розвиток систем управління у 
різних країнах дозволяє говорити як про спроби централізації (Великобританія), 
або про збереження статус «кво» (більша частина країн континентальної системи). 
Також неоднорідність характерна і для таких можливих тенденцій як збільшення 
чи зменшення долі власних доходів у бюджетах місцевих співтовариств, 
співвідношення колегіальності і єдиноначальності у рамках організаційних 
структур, відносна роль виконавчої та представницької влади. 

По-третє, одна загальна тенденція є безперечною: в усіх розглянутих країнах 
продовжується почата у 50–60-их роках минулого століття дифузія влади, що 
проявляється в тому числі у створенні, розширенні, зміні функцій та 
повноважень різних органів публічного управління. Місцеві органи самовряду-
вання можуть опинитися жертвою цього процесу (коли він здійснюється в 
користь органів прямого державного управління або незалежних адміні-
стративних структур), і навпаки, можуть від нього лише виграти. У будь-якому 
випадку подрібнення влади, в тому числі інституціональне, все у більшій мірі 
супроводжується тенденцією до інтеграції різних органів управління в рамках 
єдиної публічної сфери. 
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ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
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Й АКТИВІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Обґрунтовано значущість порушуваної теми в сучасних умовах стрімкого розвитку 
інформаційних технологій. Виділено причини політико-правового впливу на життя 
суспільства в контексті права на участь в управлінні державними справами. Подано нове 
розуміння права особи на участь в управлінні державою. Визначені сучасні причини, які 
перешкоджають своєчасному переходу до ефективнішої моделі управління. Досліджено 
особливості політико-правових умов існування та розвитку громадянського (інформа-
ційного) суспільства у соціальних мережах. Сформульовано перелік необхідних першочер-
гових заходів, які сприятимуть активізації модернізаційних процесів у сфері державного 
управління.  

Ключові слова: соціальна мережа, громадянське суспільство, інформаційне 
суспільство, Інтернет, держава, управління. 

Об’єднання дає силу 
 

– Езоп 
 

Як демократичноа держава Україна стала на шлях запровадження у життя 
найважливіших принципів народовладдя, серед яких є гарантування основних 
прав і свобод людини та громадянина, виборність представницьких органів 
публічної влади та окремих посадових осіб, юридично визначена строковість 
повноважень, запровадження принципу розподілу влад за гілками, відповідаль-
ність держави перед суспільством за свою діяльність, політична та ідеологічна 
багатоманітність, прийняття рішень більшістю з урахуванням прав меншості та 
ін. [1, с. 5]. Одним з найважливіших, та, водночас, базовим є також принцип 
забезпечення громадянам права брати участь в управлінні державними справами. 
Окрім Конституції України цей принцип закріплений у змісті ст. 21 Загальної 
декларації прав людини і громадянина, яка серед іншого закріплює право кожної 
людини «брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через 
вільно обраних представників» [2]. 

Виходячи із норм чинного законодавства України стає очевидним, що право 
кожного брати участь в управлінні державними справами структурно забезпе-
чується: 

– можливістю реалізації права на свободу об’єднання у політичні партії та 
громадські організації; 

– гарантуванням законодавчо не забороненої свободи політичної діяльності; 
– можливістю громадян обирати та бути обраними до органів публічної влади; 
– правом голосу на Всеукраїнському та місцевому референдумах; 
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– можливістю збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги і 
демонстрації; 

– гарантованим правом на звернення громадян. 
Незважаючи на важливість та значущість перелічених аспектів розуміння 

права кожного брати участь в управлінні державними справами, вважаємо його 
таким, що не враховує сучасні політико-правові явища та процеси, а відтак не 
здатне повністю відобразити забезпечення згаданого права, адже політичне життя 
суспільства в умовах повсякденного використання новітніх комунікаційних 
технологій сьогодні значно розширює потенційні можливості кожного окремо 
взятого індивіда. Про це вели мову ще у часи зародження всесвітньої мережі. 
Багато хто прогнозував частковий перехід окремих сфер політичного життя у 
кіберпростір, проте сучасний розвиток подій у цьому напрямі перевершує навіть 
найсміливіші прогнози. Справді, якщо замислитися, то стає очевидним, що 
звичайний користувач в Інтернет може не лише спілкуватися, робити покупки чи 
замовляти послуги, але й реалізовувати своє право брати участь у політичному 
житті держави. 

Цікаво, що процеси політизації Інтернет-простору останніми роками стають 
надзвичайно інтенсивними, а роль всесвітньої мережі для пересічного громадянина 
динамічно зростає. І на це є низка причин: 

Переродження феномена «Інтернет» у нову якість. Для того, щоб 
зрозуміти суть, потрібно звернутися до минулого всесвітньої мережі. На самому 
початку павутина була малопопулярною та обмежено доступною комп’ютерною 
мережею, яка стала використовуватися для організації та розміщення статичних 
сторінок-сайтів та обміну інформацією/передачею файлів між окремими 
комп’ютерами. Тобто практично користувачі отримали два основні протоколи – 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (Протокол Передачі Гіпертексту) та File 
Transfer Protocol (FTP) (Протокол Передачі Файлів). Згодом почали з’являтися 
інші можливості мережі – сервери електронної пошти. Розвиток мережі зумовив 
появу інтерактивних інтернет-форумів та спілкування користувачів у реальному 
часі через чати. Поступово зароджуються сервіси з обміну миттєвими текстовими 
повідомленнями (як тут не згадати один із найпопулярніших у минулому проект 
America Online – ICQ), паралельно з’являються пірінгові мережі для обміну 
файлами користувачів між собою через новий протокол P2P, простежується 
своєрідний симбіоз статичного сайту та форуму, що одержує назву блоґ. Весь цей 
бурхливий період розвитку Інтернет спричинив переосмислення призначення 
самої мережі. 

Ще у 1967 р. гарвардський психолог засновник проекту Тісний Світ (The Small 
World Project) Стенлі Мілґрем поставив науковий експеримент для перевірки 
гіпотези щодо невичерпності соціальних зв’язків. Він полягав у тому, що Мілґрем 
роздав 96 випадковим особам листи, які вони повинні були передати конкретній, 
але не знайомій їм особі з Бостона через будь-яку людину, яка, на їхню, думку 
могла б мати відношення до адресата. Підсумок експерименту приголомшив 
дослідника, оскільки до кінцевого адресата – біржового брокера з Бостона дійшла 
майже половина листів. Аналіз результатів дав підстави стверджувати, що в 
середньому конверти було передано через шість осіб [3]. Через деякий час Стенлі 
Мілґрем спільно з Джеффрі Треверсом висунув теорію, відому сьогодні як теорія 
шести рукостискань. В основу теорії покладено твердження про те, що будь-яка 
людина у світі знайома з іншою не більш як через шість рукостискань. В ході 
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численних подальших експериментів, проведених представниками різних наук з 
багатьох держав світу довели правильність початкового припущення [4]. Тому не 
дивно, що саме ця концепція покладена в основу появи сучасних соціальних 
мереж, які щодня набувають популярності у світі. 

Яскравим прикладом цього є найбільша соціальна мережа на сьогодні – 
Фейсбук (Facebook), яка за період свого існування (тобто з 2004 року до сьогодні) 
перетворилася з університетської мережі Гарварда у світову соціальну мережу з 
понад 800 мільйонів активних користувачів (станом на жовтень 2011 року). Це 
означає, що вже майже кожен шостий житель планети є активним користувачем 
цього сервісу. Щодня новими користувачами стають десятки тисяч людей. 

Тобто еволюція Інтернету полягає у переході від невеликої кількості інформа-
ційних ресурсів до глобального засобу телекомунікації реального часу з надзви-
чайно багатою структурою інформаційних ресурсів та сервісів. 

Прихід новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у державне 
управління. Технологічний прорив останнього десятиліття створив стійкі перед-
умови для усунення бюрократичних перешкод та налагодження дистанційного та 
ефективного діалогу громадян та публічної влади. Сьогодні вже мало кого 
можна здивувати таким терміном, як електронна демократія та інформаційне 
суспільство. 

Питання, в який момент суспільство можна вважати сформованим як 
громадянське і коли починається його поступове переродження у інформаційне, 
залишається відкритим, але мабуть ніхто не заперечуватиме те, що такий процес є. 
І в ньому надзвичайно важливу роль відіграють соціальні мережі. 

Те, на що вони здатні, ми змогли побачити на початку 2011 року, коли по 
окремих північно-африканських та близькосхідних державах прокотилася хвиля 
революцій. Звичайно, не будемо стверджувати, що соціальні мережі стали 
причиною раптової появи громадянського суспільства, наприклад, у Єгипті чи 
Лівії, проте потрібно визнати їхню значущість, адже вони стали телекомуніка-
ційною базою для учасників згаданих подій. 

Дуже шкода, але коли йдеться про всесвітню мережу та інтернет-технології, то 
часто це помилково сприймають у суто технічній площині. Чомусь згадують лише 
про технічні особливості сервіси та їхній функціонал, тобто про своєрідний 
технічний інструментарій. Проте, на наше глибоке переконання, недостатню увагу 
приділено результатам застосування цього технічного інструментарію. Наприклад, 
невиправдано малою популярністю користуються сайти громадських організацій, 
політичних партій та навіть окремих громадських діячів. 

На противагу негативним чинникам, дедалі чіткіше проявляється процес 
становлення електронного урядування в Україні, який, щоправда, поки 
передчасно називати системним, але прогрес у цій галузі без сумніву є. Все це 
відбувається по-перше, через доступність самих технологій, по-друге, 
підвищення рівня політико-правової та технічної культури громадян, по-третє, 
поступове переосмислення державою значення інформаційних технологій у 
сфері управління. 

Але не варто ідеалізувати здобутки, досягнуті завдяки поступовій появі 
елементів електронного урядування, початку процесу розвитку електронної 
демократії, адже ця сфера взаємодії держави, суспільства та окремого 
громадянина не вичерпується винятково можливістю дистанційного звернення 
до органу публічної влади з інформаційним запитом (Україна), подачею заяв 
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або сплатою податків (Сербія), штрафів чи загальнообов’язкових платежів 
(Сполучені Штати Америки). Зокрема, завдяки такому формату взаємодії спро-
щуються процедури відносин з державою, але це лише технічна складова, яка 
полягає в заміщенні бюрократичних процедур інформаційно-телекомуніка-
ційними засобами. 

Викликає особливий інтерес те, що зазвичай ми бачимо лише вершину 
айсберга, тоді, коли технології змінюють саму суть державних процесів і якщо 
вникнути в причини та наслідки сучасних змін, стає помітною не лише зміна 
управлінських процесів, але й докорінне переосмислення ролі та функцій держави 
як політичної організації суспільства. І в цих процесах далеко не останню роль 
відіграють соціальні мережі. 

Враховуючи сучасні політико-правові умови, вважаємо, що держава перебуває 
у дещо неоднозначному положенні, адже з одного боку нарощений десятками 
років адміністративний апарат чинить супротив нововведенням, оскільки вони з 
успіхом можуть замінити архаїчні ланки службовців, а з іншого – пам’ятаючи про 
своє соціальне призначення держава зацікавлена в спрощенні реалізації своїх 
функцій. Тобто, держава є в постійному пошуку балансу між спрощенням 
структури апарату та задоволенням суспільних потреб. 

Тоді, коли громадяни починають користуватися створеними технологічними 
засобами взаємодії, держава використовує ситуацію собі на користь – (наприклад) 
чинить опір застосуванню норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(обмежуючи інформаційні права громадян), не квапиться приймати локальні 
нормативно-правові акти, які повинні максимально пришвидшувати розгляд питань за 
інформаційними запитами, намагається віднайти засоби контролю діяльності людини 
в Інтернет, послуговується сервісами соціальних мереж для збору інформації про 
громадян тощо. Тому на практиці діяльність держави нагадує боротьбу в середині 
самої себе, а дії адміністративного апарату – супротив реалізації норм прийнятого нею 
ж законодавства. 

Сьогодні дедалі очевиднішим стає усвідомлення того, що справжньою 
проблемою держави є здійснення нею своїх прямих функцій в економічній, 
політичній, соціальній, гуманітарній, екологічній (та інших) сферах. І це пов’язане 
зі зміною політичного життя суспільства. Ще зовсім недавно єдиними реальними 
суб’єктами політичного життя соціуму вважалися політичні партії з їхніми 
ідеологіями та програмними цілями, проте в умовах появи глобальних соціальних 
мереж ситуація виглядає не так однозначно. 

Потенціал соціальних мереж дає підстави розвивати демократичні цінності, 
тому стає неможливо нехтувати факторами їх впливу на суспільне життя та 
формування політики сучасної держави. Увесь арсенал широкодоступних новітніх 
засобів обміну інформацією дає змогу ефективно взаємодіяти окремим 
громадянам, яких об’єднують не лише спільні ідеї та цінності, а й спільні проблеми 
та бачення шляхів їхнього розв’язання. Усе це зумовлює об’єднавчі процеси та 
утворення свого роду спільнот за інтересами. Проте роль та значення таких 
об’єднань не можна абсолютизувати та ідеалізувати, а тим більше вважати 
інструментом активних дій, хоча не можна й заперечувати того, що соціальні 
мережі допомагають громадянам відчути себе повноцінними суб’єктами 
державотворення. Саме тому активна самоорганізація громадян у соціальних мере-
жах поступово стає своєрідним каталізатором процесів суспільних перетворень в 
Україні. 
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Якщо ваші дії надихають людей більше мріяти, 
більше дізнаватися, робити більше 

і ставати більшими, ви лідер 
 

– Джон Квінсі Адамс 
 

Прямим наслідком вищеозначених процесів є поява нового виду громадського 
діяча – лідера соціальної спільноти. Потенційно ним може стати буквально кожен 
користувач Інтернет, який має власні суспільно корисні ідеї, володіє достовірною 
інформацією та вміє логічно викладати свої думки і готовий брати активну участь 
в їх обговоренні та реалізації задумів. 

Позитивними моментами діяльності нових спільнот є те, що: 
– вони дають змогу громадянам ефективно реалізувати своє право на участь в 
управлінні державними справами (ст. 38 Конституції України); 

– здатні формувати громадянську позицію з тих чи інших суспільно 
значущих питань; 

– можуть оперативно реагувати на зміну політико-правових умов; 
– самі собою не потребують фінансової підтримки; 
– існують без утворення власної адміністративної вертикалі. 
На жаль, частково переваги обертаються для таких спільнот недоліками. 

Передусім треба вказати на відсутність самостійного правового статусу, оскільки 
зазвичай такі спільноти діють самостійно та без створення відповідного об’єднання 
громадян (юридичної особи). Так фактично ця формація позбавлена цілого спектра 
важливих та потрібних прав, завдяки яким змогла б повніше впливати на політико-
правові процеси у державі. Другим значним недоліком вважаємо відносну неста-
більність таких утворень, оскільки навіть спільнота з найкращими ідеями ризикує 
зникнути дуже швидко після втрати інтересу ключових учасників (чи навіть їх 
частини), хоча більшість з них навряд чи приречена на раптове зникнення, оскільки 
найчастіше предметом суспільного інтересу груп в соціальних мережах стають 
проблеми реалізації гарантій соціального захисту громадян, протидії корупції, захисту 
історичної спадщини, сфери охорони здоров’я, моніторингу стану довкілля тощо. 

Отже, з проникненням новітніх телекомунікаційних засобів у наше життя 
постають нові виклики перед суспільством, особою та державою, які вже сьогодні 
потребують як перегляду сутності зв’язків між собою, так і активних дій по їх 
налагодженню з урахуванням сучасних технологічних засобів. 

Бажаємо ми того, чи ні, але повинні визнати, що живемо в час докорінного 
переосмислення політико-правової ролі суспільства у сучасній державі. Ми є 
свідками трансформації парадигми держави, оскільки діючі системи управління 
різко втрачають свою ефективність. Відтак, зміни є стільки еволюційними, скільки 
революційними. 

На наших очах громадянське суспільство переростає в інформаційне, а це 
потребує, по-перше, чіткого осмислення державою необхідних змін, по-друге, 
своєчасної реакції та активних дій для створення правового поля, в якому (в 
перспективі) зацікавлені усі – і суспільство, і особа, і держава. 

Соціальні мережі допомагають інформаційному суспільству в Україні 
структуруватися не лише за допомогою політичних партій та інших громадських 
організацій, а й на основі (поки що) неформальних об’єднань у всесвітній мережі. 
Це дає змогу громадянам по-справжньому ефективно брати участь у політичному 
житті нашої держави. 
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Водночас, технічний потенціал Інтернету дає змогу створити дієві засоби 
контролю за владою, забезпечуючи при цьому прозорість її діяльності. 
Бюрократичний апарат уже сьогодні починає руйнуватися, та по мірі зникнення 
штучних перепон поступово зникатиме. 

На підставі викладеного вважаємо, що сучасне розуміння права на управління 
державними справами має враховувати процеси загальної інформатизації. 
Держава, своєю чергою, повинна відреагувати на появу таких якісних змін, як 
поява інформаційного суспільства та врахувати нові елементи суспільної 
самоорганізації, що вже наявні в соціальних мережах, та й в Інтернет загалом. 
Суспільні процеси потребують від держави створення правового поля діяльності у 
кіберпросторі неформальних соціальних об’єднань, оскільки чинне законодавство 
України про об’єднання громадян створювалося тоді, коли не було ані 
інформаційного суспільства ані необхідних технічних умов. Тобто, сьогодні 
комплекс суспільних та політико-правових процесів потребує від держави 
активних дій, і лише від вчасного реагування держави залежатиме інтенсивність та 
ефективність модернізаційних процесів. 

Першочергово держава має виконати низку дій: 
– створити умови для максимального висвітлення публічної інформації про 
свою діяльність (особливо в Інтернеті); 

– переосмислити та реформувати концептуальні засади законодавства України 
про звернення громадян; 

– забезпечити нормативно-правовою базою діяльність об’єднань громадян у 
рамках соціальних мереж; 

– суттєво спростити адміністративні процедури у сфері прямої взаємодії особи 
та органів публічної влади. 
Досягнення цих умов дасть змогу вирішити окремі проблеми реалізації права 

на участь громадян в управлінні державними справами; перенести на якісно новий 
рівень відносини особи, суспільства та держави; підвищити прозорість у діяльності 
органів публічної влади; забезпечити появу ефективніших механізмів суспільного 
контролю за діяльністю держави тощо. Усі ці позитивні наслідки не є кінцевою 
метою чи завершеним етапом державотворення, а лише черговою відправною 
точкою подальшого розвитку суспільства та держави, базою таких потрібних 
модернізаційних процесів на шляху подальшого становлення України як 
демократичної, правової та соціальної держави. 
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Обоснована значимость затрагиваемой темы в современных условиях 
стремительного развития информационных технологий. Выделено причины политико-
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управлении государством. Установлены современные причины, препятствующие 
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(информационного) общества в социальных сетях. Сформулирован перечень 
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ВЗАЄМОДІЯ УРЯДУ ТА ПАРЛАМЕНТУ У ЗАКОНОДАВЧОМУ 
ПРОЦЕСІ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

О. Совгиря 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 60, 01601 Київ, Україна 

У статті досліджено проблемні питання щодо форм взаємодії Кабінету Міністрів та 
парламенту, які здійснюються у законодавчому процесі. Охарактеризовано та проаналізо-
вано законодавче регулювання та практику їх застосування в Україні та в зарубіжних 
країнах. 

Ключові слова: Кабінет Міністрів України, парламент, законодавчий процес. 

Як відомо, основним напрямом взаємодії уряду та парламенту є відповідальність 
вищого органу виконавчої влади перед парламентом за парламентської та змішаної 
форм правління. Це означає, що призначенням інтерпеляцій, запитів, звернень, 
«Години запитань до Уряду», звітів Кабінету Міністрів про виконання Державного 
бюджету України та загальнодержавних програм є не просто інформування 
парламентарів про той або інший аспект діяльності Кабінету Міністрів, а і 
можливість народних депутатів поставити питання про відповідальність Уряду за 
наслідками оцінки поданої за допомогою зазначених форм інформації.  

Однак існують і інші форми взаємодії зазначених суб’єктів, які не мають своїм 
наслідком постановку питання про відповідальність Уряду. 

Розглянемо види таких форм та охарактеризуємо законодавче регулювання та 
практику їх застосування в Україні та в зарубіжних країнах. 

У першу чергу, предметом нашої уваги має стати сфера законотворчості. Так, 
у літературі відмічається, що тенденцією у взаємовідносинах між урядом та 
парламентом у зарубіжних країнах є поступове перебирання урядом на себе 
провідної ролі в законотворчості [1, c. 7]. Причому така тенденція є фактично 
домінуючою в європейській практиці [2, c. 300] (парламентська статистика 
західноєвропейських країн свідчить, що понад 90% законопроектів, які набувають 
форму законів, вносяться урядом [3, c. 282]), а також, наприклад, у практиці Японії 
[4, c. 148].  

Таку ж ситуацію маємо і у ФРН, де у середньому з ініціативи Федерального 
уряду приймається близько 80% всіх законів, з ініціативи Бундестагу – 15%, а 
Бундесрату – 5% [5, c. 135]. Аналогічну ситуацію простежуємо і в Ізраїлі, де в 
якості ініціатора більшості законів, що приймаються парламентом, виступає уряд 
[6, c. 60]. У Франції у законодавчій сфері Уряд також має основну роль, бо 9 із 10 
його проектів законів стають законами [7, c. 7]. 

Для країн із парламентською формою правління цілком нормальною є 
ситуація, коли уряд вносить на розгляд парламенту від 95 до 100 відсотків усіх 
законопроектів, а в скандинавських країнах ця цифра доходить до 99 відсотків. 
Право законодавчої ініціативи уряду фіксується у конституціях багатьох 
зарубіжних країн (Греція, Естонія, Литва, Македонія, Португалія, Російська 
Федерація, Хорватія). Що стосується України, то привертає увагу до себе той факт, 
що серед суб’єктів законодавчої ініціативи уряд названо лише на третій позиції 
після Президента та народних депутатів. Тоді як, наприклад, за Конституцією 
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Російської Федерації уряд названо на п’ятій позиції, однак за конституціями Італії 
та Іспанії уряд визначено на першому місці серед зазначених суб’єктів [8, c. 291].  

Статистично ж в Україні, наприклад, на сьомій сесії Верховної Ради України 
шостого скликання з 758 законопроектів, розглянутих протягом сесії, 138 вноси-
лися Кабінетом Міністрів. При цьому знято з розгляду було лише одиниці із числа 
таких законопроектів [9, c. 2].  

Причиною описаного стану речей є вплив теорії «раціоналізованого парламент-
таризму» на законотворчий процес. При цьому, існує точка зору, відповідно до якої 
практична втрата парламентом самостійності і передачі багатьох повноважень в 
законодавчій сфері уряду прямо суперечить принципу народовладдя, який є вихідною 
засадою конституційного ладу сучасної демократичної держави [1, c. 7]. Хоча 
висловлюються і протилежні погляди на цю проблему. Так, на думку В.В. Марченка, 
широкі права Уряду під час розгляду законопроектів та законодавчих пропозицій 
дозволили б запобігти ситуації, коли Верховна Рада України приймає закони, що не 
можуть бути підкріплені відповідним фінансово-економічним обґрунтуванням і тому 
залишаються декларативними [10, c. 5]. Спираючись на теорію «раціоналізованого 
парламентаризму» і зарубіжні дослідники схиляються до думки про те, що парламент є 
інститутом минулого [11, c. 307]. 

Оцінюючи сучасні світові тенденції розвитку взаємовідносин між 
законодавчою та виконавчою гілками влади, А.І. Черкасов відмічає протилежний 
процес: на думку зазначеного автора, на сьогодні навряд чи можна говорити про 
посилення виконавчої влади як про глобальну тенденцію розвитку політичних 
систем, яка досить чітко простежувалася кілька десятиліть тому (хоча свої 
корективи будуть вносити сучасні імперативи боротьби із міжнародним 
тероризмом). Сучасні політичні механізми передбачають все більшу взаємодію 
основних інститутів при здійсненні ними своїх повноважень, спрямовують 
законодавчу та виконавчу гілки влади на співробітництво, пошук взаємних 
компромісів. Крім того, у низці держав спостерігається тенденція до посилення 
ролі парламенту у політичному житті, розширення його контрольних повноважень 
за діяльністю уряду (Бразилія, Ірландія, Португалія, Польща тощо). У багатьох 
країнах (Великобританія, Данія, Норвегія, Польща, Швеція) введений інститут 
спеціальних уповноважених парламенту по контролю за адміністрацією – 
омбудсманів. Має місце і інституціоналізація такого способу парламентського 
контролю як слідча діяльність комітетів парламенту [12, c. 191–192].  

У літературі зазначається також те, що на практиці і законодавчі органи 
нерідко втручаються у сферу виконавчої влади. Наприклад, комітети Федеральних 
Зборів Російської Федерації намагаються підчас підміняти міністерства, що 
порушує відповідні правові рамки [13, c. 7]. 

У разі втручання парламенту в сферу адміністративної компетенції, глава 
виконавчої влади (а в деяких випадках навіть окремі міністри) може вимагати 
проведення експертизи законодавчих актів чи застосовувати інститут контролю за 
конституційністю актів парламенту. Так, Конституцією Польщі передбачено, що 
Голова Ради Міністрів має право звернення до Конституційного Трибуналу (статті 
188, 189, 191). Відповідно до статті 61 Конституції Франції закони до їх промульгації 
передаються у Конституційну раду, одним із завдань якої є стримування 
законодавчої влади від втручання в сферу регламентарної влади (статті 37). Більше 
того, на вимогу уряду у випадку невідкладного вирішення справи Конституційна 
рада має представити своє рішення не в місячний термін (як це передбачено 
звичайною процедурою розгляду), а протягом восьми днів [5, c. 38]. 
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Однак описана тенденція має місце переважно у парламентських республіках. 
У президентських республіках ситуація є дещо іншою, що зумовлено відсутністю 
парламентської відповідальності уряду і непарламентським способом його 
формування. У президентських республіках контроль уряду над законодавчим 
процесом є значно меншим і здійснюється у дещо інших формах [5, c. 38].  

Важлива роль уряду у процесі правотворення у багатьох зарубіжних країнах 
зумовлена ще і встановленням обмеження (фактичного або конституційного) кола 
питань, з яких парламент може приймати закони. Всі інші питання – належать до 
регламентарної влади, тобто регулюються правовими актами виконавчої влади 
[14, c. 104].  

З огляду на тенденцію до розширення ролі Уряду як суб’єкта законодавчої 
ініціативи слід звернути увагу і на питання розробника тих законопроектів, що 
вносяться від імені Уряду.  

У літературі пропонується надати цю функцію Міністерству юстиції України, 
оскільки у ньому напрацьована необхідна практика організації роботи над 
законопроектами, налагоджені необхідні зв’язки з науковими установами, 
закладами, які готують висококваліфіковані кадри юристів [15, c. 173]. 

Однак, з нашої точки зору, така позиція є дискусійною, оскільки окрім 
кваліфікованих юристів у розробці законопроекту мають брати участь фахівці із 
відповідної галузі знань. 

Щодо подальшого впливу виконавчої гілки влади на долю внесеної 
пропозиції, єдиного підходу не існує. Найчастіше уряд забезпечує схвалення 
законів за допомогою більшості, яка його сформувала. Однак окремим 
конституціями передбачені більш конкретні механізми. Зокрема, слід виділити 
право уряду відзначати окремі законопроекти як невідкладні (Греція, Ірландія, 
Німеччина, Чехія) [5, c. 36]. У Німеччині та Франції законопроекти та постанови 
визнаються невідкладними лише за зверненням уряду, тоді як в Іспанії, Італії та 
Румунії таку пропозицію може бути внесено також членом або групою членів 
парламенту [16, c. 83–84]. 

Конституція Греції передбачає, що уряд може визначати окремі законопроекти 
дуже терміновими. У такому випадку вони виносяться на голосування після 
скороченого обговорення, в якому беруть участь Прем’єр-міністр або відповідний 
міністр, лідери представлених у парламенті партій і по одному представнику від 
кожної із партій. Крім того, уряд може вимагати, щоб окремі законопроекти, які 
мають особливе значення або невідкладний характер розглядались протягом певної 
кількості пленарних засідань, не більше трьох (хоча парламент має право 
продовжити таке обговорення ще на два засідання на вимогу не менше 1/10 від 
загальної кількості депутатів у парламенті). Дещо складніший механізм закріплено 
в Ірландії: уряд також може прискорити розгляд законопроекту, який він вважає 
необхідним і терміновим для збереження громадського спокою і безпеки або ж у 
силу надзвичайних обставин (як внутрішніх, так і зовнішніх) у Сенаті (Верхній 
палаті Парламенту). Для цього він надсилає письмове звернення Президенту та 
Головам обох палат Парламенту. Рішення про скорочення терміну розгляду 
приймається Президентом після консультації з Палатою представників та 
Державною радою. Крім того, уряд може прискорити підписання закону. 
Конституцією Ірландії передбачено, що після того, як законопроект приймається 
Парламентом, Прем’єр-міністр передає його на підпис Президента (підписує не 
раніше як через п’ять днів і не пізніше сьомого дня з моменту отримання). На 
вимогу уряду, за наявності попередньої згоди Сенату, законопроект може бути 
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підписано раніше вказаного строку. У Чехії Уряд може вимагати, щоб Палата 
депутатів завершила розгляд урядового законопроекту протягом 3 місяців із дня 
його надходження, якщо він пов’язує з обговоренням законопроекту питання про 
довіру до уряду [5, c. 36]. 

Крім визначення скорочених термінів для урядових законопроектів, у деяких 
країнах передбачене право визначати й інші умови їх розгляду. Наприклад, у Греції 
Парламент із метою оптимізації законотворчої роботи може приймати окремі 
закони не на пленарних засіданнях, а у секціях. Останні утворюються у Парламенті 
і їх може бути не більше двох. Між ними розподіляється компетенція міністерств. 
Для особливо важливих законопроектів уряду надано право вимагати їх розгляду 
не у секціях, а на пленарному засіданні Парламенту. Подібними повноваженнями 
наділений і уряд в Італії: в окремих випадках, передбачених Регламентом 
Парламенту, право приймати законопроекти передається комісіям, в тому числі і 
постійним, створеним пропорційно до складу Парламенту. Проте уряд (а також 
1/10 частина членів палати або 1/5 членів комісії), до моменту його остаточного 
затвердження має право вимагати його обговорення та голосування або 
остаточного голосування без обговорення в самій палаті Парламенту. В окремих 
країнах уряд може наполягати на власному законопроекті, навіть у випадках, якщо 
останній відхилений парламентом. Зокрема, у Німеччині: у випадку відхилення 
урядових законопроектів Бундестагом, Федеральний президент за поданням 
Федерального уряду може оголосити стан «законодавчої необхідності», і тоді для 
прийняття законопроекту достатньо буде його схвалення Бундесратом (Верхньою 
палатою) [5, c. 36–37]. 

Вважаємо, що за зверненням Уряду законопроект має визнаватися невідкладним 
і в Україні з наслідками, передбаченими вітчизняним законодавством для розгляду 
законопроектів, визначених невідкладними іншими суб’єктами законодавчої 
ініціативи.  

Крім впливу на долю власних законопроектів, уряд також може впливати на 
законодавчий процес в цілому. Наприклад, у Німеччині уряд дає висновок щодо 
законопроектів, які вносяться депутатами Бундесрату до Бундестагу. У Чехії якщо 
уряд не висловив своєї думки щодо проекту закону протягом 30 днів з моменту 
його надходження на розгляд уряду, то проект вважається таким, що схвалений 
урядом. Зрідка передбачається, що уряд має право вносити поправки до 
законопроектів (наприклад, в Латвії міністри, навіть якщо вони не є членами 
Сейму, а також уповноважені міністрами відповідальні посадові особи, мають 
право брати участь у засіданнях Сейму і його комісій та вносити доповнення та 
поправки до законопроектів), ще рідше – глава уряду підписує закони разом з 
президентом та головою парламенту (Словаччина, Чехія) [5, c. 37]. 

Із тенденцією домінування уряду в якості суб’єкта законодавчої ініціативи 
тісно пов’язане питання його участі у формуванні порядку денного парламенту. 
Згідно із Конституцією Франції (стаття 48) порядок денний засідань національних 
зборів і Сенату включає у пріоритетному порядку і черговості, встановленій 
урядом, обговорення внесених ним законопроектів і підтриманих ним законо-
давчих пропозицій. І тільки одне засідання на місяць відводиться у пріоритетному 
порядку для обговорення порядку денного, встановленого кожною із палат 
парламенту. За свідчення французьких юристів Ж. Лапорта та М.Ж. Тюлара, на 
практиці чітко простежується прагнення уряду максимально завантажити 
пріоритетний порядок денний. У результаті у П’ятій Французькі Республіці уряд є 
майже повноправним господарем порядку денного засідань палат парламенту. А це 
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означає, що виконавча влада у Франції має можливість перешкоджати розгляду 
вищою представницькою установою тих законодавчих актів, які, на її думку, 
несуттєві, або швидше, з певних причин небажані, і нав’язувати для обговорення 
лише ті із них, які вважає за потрібне [14, c. 103–104]. 

У німецькому Бундестазі план його роботи складається таким чином, щоб 60% 
часу було відведено для обговорення на пленарних засіданнях законопроектів, 
внесених більшістю (це, як правило, від уряду) [17, c. 53].  

За Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» не передбачені 
механізми участі Кабінету Міністрів у формуванні порядку денного сесії 
парламенту.  

Відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої 
Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98, зі змінами, посиленню ролі 
Кабінету Міністрів у законодавчому процесі повинне сприяти законодавче 
закріплення за ним прав на: проведення експертизи будь-яких проектів законів 
перед їх розглядом Верховною Радою України незалежно від суб’єкта їх подання; 
звернення до Президента України з пропозиціями щодо використання ним права 
вето стосовно прийнятих Верховною Радою законів; звернення до Верховної Ради 
щодо визнання поданих урядом законопроектів першочерговими. 

Відповідно до частини 4 статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України» до попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта 
головний комітет на своєму засіданні може запропонувати Кабінету Міністрів 
України висловити свою думку щодо доцільності його прийняття. Таким чином, 
питання участі Уряду у попередній роботі над законопроектом залежить виключно 
від волі парламенту. 

У Переліку урядових комітетів, затвердженому розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17.03.2010 р. № 460-р, комітет, до повноважень якого 
належить законопроектна діяльність, був відсутній. На сьогодні ж існування таких 
комітетів взагалі не передбачається за чинним законодавством.  

Отже, аналіз положень Основного Закону на предмет закріплення у ньому 
прав Уряду у законопроектній діяльності, дає підстави зробити висновок про те, 
що він не надає Кабінету Міністрів України жодних важелів впливу на парламент, 
які б дозволили йому забезпечити швидке ухвалення необхідних законів. Уряд 
може вплинути на парламент двома шляхами, які уможливлює чинний Основний 
Закон: визначити умовою своєї відставки неприйняття того чи іншого 
законопроекту в редакції, запропонованій ним самим або звернутися до 
Президента України з вимогою застосувати право вето щодо ухваленого 
парламентом та невигідного урядом закону (у тому числі поставивши можливість 
своєї подальшої діяльності у залежність від рішення глави держави щодо 
застосування/незастосування ним права вето). Проте за всю історію незалежної 
України до таких радикальних кроків уряд не вдавався. Хоча за сприятливої 
політичної ситуації (наприклад, якщо відомо, що призначити на посаду нового 
Прем’єр-міністра України буде досить складно) ці механізми могли б бути 
застосовані [18, c. 12].  

Аналіз зарубіжного досвіду та практика застосування вітчизняного 
законодавства у сфері взаємодії Уряду та парламенту у законодавчому процесі 
свідчать про необхідність суттєвого вдосконалення законодавства, що регламентує 
цей процес, у напрямах, окреслених вище у даній публікації.  
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В статье исследуются проблемные вопросы относительно форм взаимодействия 
Кабинета Министров и парламента, которые осуществляются в законодательном 
процессе. Характеризируется и анализируется законодательное регулирование и 
практика их использования в Украине и в зарубежных странах.  
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The article highlights the issues concerning the forms of interaction between the Cabinet of 
Ministers of Ukraine and Parliament, which are provided for in the legislative process. Legislative 
regulation and practice of its application in Ukraine and foreign countries are characterized and 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  
І ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ: ПОГЛЯД  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

І. Софінська 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті йдеться про розвиток громадянського суспільства в Європейському Союзі, 
його співпрацю з керівними органами Європейського Союзу на підставі застосування 
принципу субсидіарності. 

Ключові слова: громадянське суспільство, влада, Біла книга Європейського Союзу, 
принцип субсидіарності.  

Мета звернення до актуальної на сьогодні теми існування громадянського 
суспільства в Європейському Союзі та його становлення в Україні полягає у тому, 
щоб, по-перше, отримати чітке аналітичне розуміння і беззаперечне практичне 
застосування характеру та функцій громадянського суспільства відповідно до 
національної, правової, політичної, соціально-економічної та демографічної, 
екологічної специфіки соціально-політичного та культурного розвитку України. 
По-друге, розкрити потенційну роль інститутів громадянського суспільства щодо 
посилення продуктивності та ефективності влади щодо реалізації інтересів 
громадян, держави і суспільства і, врешті, по-третє, розробити комплекс 
практичних заходів щодо підтримки функціонування громадянського суспільства 
та підвищення його значення як засобу збалансованості політичного життя, 
стабільності державної влади та розвитку місцевого самоврядування в Україні, 
маючи на меті посилення соціальної політики держави згідно з наявними 
європейськими стандартами.  

Без сумніву, для розуміння функціонування громадянського суспільства в 
межах Європейського Союзу (далі – ЄС) вважаємо необхідним проаналізувати 
положення чинного законодавства ЄС зі змінами та доповненнями, що були 
введені в дію Ліссабонською угодою з урахуванням прецедентного права 
Європейського суду справедливості щодо концепції «чотирьох свобод» на 
підставі громадянства ЄС та заборони дискримінації на основі національності 
(відповідно до ст. 18 Угоди про функціонування ЄС). Особливо актуальним 
питання існування та функціонування громадянського суспільства є сьогодні, 
коли ЄС складається з 27-ми європейських держав-учасниць, а відповідно до 
стратегії політики розширення йдеться про приєднання до ЄС Хорватії і, 
ймовірно Ісландії, та стану очікування на приєднання до ЄС Македонії і 
Туреччини, а також розвиток політики добросусідства щодо держав-сусідів ЄС 
(серед них є і Україна).  

Питання громадянського суспільства в межах ЄС викликало багато плідних 
дискусій в Комісії ЄС, було проведено чимало конференцій, засідань «круглих 
столів» та обговорень, і, як наслідок, були створені Біла книга Комісії ЄС щодо 

––––––––– 
 Концепція «чотирьох свобод» означає свободу пересування осіб, товарів, послуг та капіталу 

відповідно до ст. 26(2) Угоди про функціонування ЄС. 
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урядування в ЄС від 2001 р. [1, c. 1] та Зелена книга Комісії ЄС щодо ініціативи 
громадян ЄС від 2009 р. [2, c. 1].  

Загалом, Біла книга – це офіційний документ Комісії ЄС, в якому подані та 
перелічені численні пропозиції для подальших спільних дій установ ЄС в 
конкретній сфері. Інколи Біла книга є результатом Зеленої книги, опублікованої 
для започаткування процесу консультацій на рівні ЄС. Проте частіше Біла книга є 
самостійним документом, пропозиції для реалізації стратегій та перспектив якої 
можуть бути подані не лише представниками держав-учасниць ЄС, а й учасниками 
громадянського суспільства. У випадку, коли Біла книга проаналізована і 
позитивно сприйнята Радою ЄС, її положення можуть бути використані в програмі 
дій та стратегії політики ЄС у конкретній галузі та прийняття законодавчих актів 
на рівні ЄС з безумовним виконанням для всіх держав-учасниць ЄС. Інакше може 
виникнути питання щодо невиконання чи неналежного виконання державою-
учасницею ЄС зобов’язань, передбачених засновницькими угодами ЄС, а відтак, Комісія 
ЄС (на підставі ст. 258 Угоди про функціонування ЄС) чи будь-яка інша держава-
учасниця ЄС (на підставі ст. 259 Угоди про функціонування ЄС) можуть подати на 
державу-порушницю позов до Європейського суду справедливості [3, с. 695].  

Протягом останніх 10-ти років європейські вчені у своїх монографіях та 
спецкурсах для провідних університетів Європи обговорювали та аналізували 
проблематику залучення учасників (сегментів) громадянського суспільства до 
розробки майбутньої стратегії не лише «Європи регіонів», а й підтримки дійсного 
гасла на рівні ЄС «об’єднані у різноманітності». Європейські вчені-правники не 
уявляють собі наявності ЄС без участі у ньому громадянського суспільства, серед 
них К. Барнард, П. Крег і Ґ. де Бурка, Н. Фостер і Д. Чалмерс тощо. У своїх 
численних працях кожен з них наголошує на невід’ємній взаємозалежності між 
динамічним розвитком ЄС, його відносинами з державами-учасницями ЄС і 
функціонуванням громадянського суспільства. 

Звернення до громадянського суспільства невипадкове, зважаючи, насамперед, 
на спробу завершити процес демократизації суспільства, і є основним показником 
того, як ЄС визначає проблеми та вирішує їх на своєму наднаціональному рівні, 
беручи до уваги особливості своїх держав-учасниць. Незважаючи на те, що чимало 
визначень громадянського суспільства, вважаємо найчіткішим те визначення, яким 
оперує Комісія ЄС: «до громадянського суспільства належать учасники ринку 
праці, тобто соціальні партнери (профспілки та федерації роботодавців); 
організації, що представляють соціальних та економічних гравців у широкому 
сенсі (наприклад, організації споживачів); громадські організації (неурядові 
організації) та організації на рівні громади, через які громадяни можуть брати 
участь в організації життя громади (наприклад, молодіжні асоціації чи об’єднання 
батьків) тощо». 

Простежуючи розвиток громадянського суспільства в ЄС, варто нагадати, що 
протягом останніх десятиліть тут відбулося значне переосмислення його ролі, 
хоча механізми залучення і визнання важливості такого суспільства були 
закладені ще в Римських угодах про заснування ЄС від 1957 р., коли відповідно 
до положень засновницьких угод був створений Європейський економічний та 
соціальний комітет (далі – ЄЕСК) з метою залучення економічних та соціальних 
груп інтересів до процесу формування спільного ринку (йшлося головно про 

––––––––– 
 «United in diversity», детальніше дивитися тут: http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm 
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виробників, бізнес-асоціації та профспілки) [4, c. 77]. Усі подальші угоди ще 
більше посилили роль ЄЕСК як консультативно-дорадчого органу у прийнятті 
рішень керівними інституціями ЄС, оскільки паралельно з роботою ЄЕСК 
розвивалася ціла низка безпосередніх механізмів впливу на керівні інституції  
ЄС та інструментів консультацій з боку цих самих інституцій (передусім, Комі-
сії ЄС).  

Саме тому у Брюсселі виникла та є сьогодні велика кількість представницьких 
органів, громадських платформ, що представляли і представляють інтереси 
громадянського суспільства держав-учасниць ЄС у різних сферах, чи просто 
комерційних лобістських структур, які беруть активну участь у розробці стратегій 
політики ЄС, проводять консультації з інституціями ЄС і дотепер впливають на 
прийняття рішень щодо спільного майбутнього 27-ми держав-учасниць ЄС.  

Кульмінацією цього тривалого процесу стало оприлюднення Білої книги 
Комісії ЄС щодо європейського урядування від 27.07.2001 р. [5, с. 1], ідея якої була 
запропонована ще у лютому 2000 р. Комісією Р. Проді з метою реформування 
європейського урядування з огляду на разюче розчарування звичайних мешканців 
ЄС та їх відчуження від безпосередньої участі у здійсненні політики ЄС. В 
остаточному варіанті Білої книги подані, насамперед, п’ять базових принципів 
доброго урядування, а саме – залучення, відкритість, підзвітність, ефективність та 
цілісність, а також чотири можливі засоби досягнення мети – участі 
громадянського суспільства у соціально-політичному житті ЄС: краще залучення; 
краща політика, регулювання та представлення; внесок ЄС у глобальне урядування 
і зміна акцентів щодо політики та інституцій ЄС.  

У Білій книзі було запропоновано механізми реалізації основних принципів 
«участі» та «відкритості» шляхом залучення «громадянського суспільства» ЄС з 
метою посилення легітимності прийняття рішень, а також забезпечення їх 
ефективної реалізації [6, с. 3]. Також з метою більшого залучення учасників 
громадянського суспільства різних рівнів та гнучкої імплементації норм політики 
ЄС за допомогою тристоронніх відносин між Комісією ЄС, урядами держав-
учасниць ЄС та їх місцевими органами (чи органами місцевого самоврядування). У 
Білій книзі чітко розмежовані на основі принципу субсидіарності статус та 
повноваження двох основних учасників урядування в ЄС: громадянське 
суспільство та уряди держав-учасниць ЄС, їх представництва на реґіональному та 
місцевому рівнях.  

На основі застосування принципу субсидіарності у Білій книзі проаналізовано: 
по-перше, спробу визначити громадянське суспільство з огляду на природу та 
статус його учасників, по-друге, альтернативне розуміння громадянського 
суспільства, як диференційована соціальна сфера, де акцент поставлений менше на 
статус учасників і більше на їх форму та раціональність їх існування, по-третє, 
відносини між громадянським суспільством та політичною системою держав-
учасниць ЄС, по-четверте, відносини між правом і громадянським суспільством  
[7, с. 107]. 

Що стосується субсидіарності як принципу свободи соціальних спільнот і 
гаранта особистісної свободи кожної людини, то серед основних суспільно-
політичних та соціально-економічних принципів він є найменш відомим до цього 
часу, хоча на рівні ЄС після численних досліджень та обговорень він отримав 

––––––––– 
 Йдеться про Єдиний Європейський Акт (1986), Маастрихтську угоду (1992), 

Амстердамську угоду (1997), Ніццьку угоду (2001) та Ліссабонську угоду (2007). 
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законодавче закріплення у Протоколі №2 до Ліссабонської угоди щодо застосуван-
ня принципів субсидіарності та пропорційності [8, с. 721].  

Відома велика сфера громадянського суспільства, до якої належать культурні, 
соціальні, релігійні, спортивні спілки, громадянські ініціативи, фонди і саме тут 
проявляється дієвість демократичного і суспільного життя кожної окремо взятої 
держави і застосування принципу субсидіарності як принципу адекватного 
розподілу повноважень у чітко визначених сферах суспільного життя, коли органи 
вищого рівня виконують повноваження, делеговані їм органами нижчого рівня, які 
ними (органами нижчого ієрархічного рівня) не можуть бути виконані самостійно.  

Однак принцип субсидіарності як європейський стандарт місцевого 
самоврядування потрібно застосовувати не лише у відносинах між державою і 
суспільством та її громадянами, але це також стосується всіх суспільних та 
громадських (неурядових) організацій, профспілок, товариств тощо. Принцип 
субсидіарності, без сумніву, впливає на систему перехресних зв’язків між 
місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і 
громадянським суспільством на місцевому рівні. Очевидним є те, що самостійно 
інститути громадянського суспільства ефективніше можуть керувати дитячими 
садками, спортивними та молодіжними центрами, а територіальна громада як 
первинний суб’єкт місцевого самоврядування повинна обмежитися тим, що до її 
повноважень, насамперед, має належати підтримка цих автономних структур 
дотаціями та іншими видами допомоги. 

Отже, принцип субсидіарності є не лише правом суспільства на повагу 
суспільного простору свободи та невтручання з боку держави, це також і обов’язок 
громадянського суспільства заповнювати цей простір через наявність певних 
зобов’язань та їх виконання відповідно до принципу «дзеркала», коли права і 
обов’язки мають бути тотожними.  

Як наслідок, положення Білої книги щодо європейського урядування були 
імплементовані у таких законодавчих актах ЄС, зокрема у статті 15(1) Угоди про 
функціонування ЄС після набуття чинності Ліссабонською угодою з грудня 2009 
р., в якому йдеться про те, що «для того, щоби досягнути доброго урядування та 
забезпечити участь громадянського суспільства, установи ЄС, його органи та 
агенції повинні працювати якомога відкритіше» [9, с. 631]. Позитивним вважаємо 
те, що у параграфі 3(1) цієї ж статті Білої книги щодо європейського урядування 
йдеться про те, що «кожен громадянин ЄС та кожна фізична чи юридична особа, 
яка проживає чи зареєстрована у державі-учасниці ЄС повинна мати доступ до 
документів установ ЄС, його органів та агенцій». 

Отже, станом на сьогодні співпраця Комісії ЄС з громадянським суспільством 
є досить розвинутою, прозорою і чітко регламентованою. Доказ цього знаходимо у 
вищезгаданій Зеленій книзі Комісії ЄС щодо ініціативи громадян ЄС, термін 
подачі пропозицій до якої щодо вдосконалення інституту ініціативи громадян не 
так давно закінчився.  

Загалом Зелена книга Комісії ЄС – це документ, опублікований Комісією ЄС 
для започаткування та стимулювання дискусій з конкретної проблематики на рівні 
ЄС. Зазвичай Зелена книга закликає зацікавлені сторони (державні органи, 
приватні особи чи громадські організації) до участі в процесі консультацій і 
обговорень пропозицій, поданих з метою ефективнішого функціонування ЄС, 
забезпечення ефективної політики щодо розвитку та подальшої інтеграції тощо. 
Зелена книга може стати рушієм для подальшого розвитку законодавства ЄС, яке 
згодом буде викладене в офіційних документах ЄС.  
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Повертаючись до участі громадянського суспільства у процесі розвитку та 
інтеграції ЄС, варто зосередити увагу на ролі ЄЕСК у виробленні та реалізації 
спільної для 27-ми держав-учасниць ЄС політики. Саме вищезгаданий Комітет 
позиціонує себе як «міст між Європою та організованим громадянським 
суспільством» і налічує 344 учасники, які представляють усі 27 держав-учасниць 
ЄС і протягом свого перебування в Брюсселі лобіюють інтереси різних сегментів 
громадянського суспільства усіх держав-учасниць ЄС – роботодавців, профспілок 
та громадських організацій (які опікуються питаннями навколишнього середовища, 
прав споживачів, розвитку малого та середнього бізнесу та багатьма іншими 
питаннями) тощо. Зважаючи на те, що роль ЄЕСК, визначена засновницькими 
угодами ЄС, ЄЕСК, часто виглядає як своєрідна платформа, яка має абсолютне 
(монопольне) право представляти громадянське суспільство ЄС. Як свідчить 
практика, саме за допомогою безпосередньої участі і, властиво, ініціативи ЄЕСК, 
створюються двосторонні платформи громадянського суспільства ЄС та третіх 
країн. Оскільки в ЄЕСК традиційно домінують перші два сегменти громадянського 
суспільства (роботодавці та профспілки), то партнерами з третьої країни часто 
залучаються тотожні організації.  

У Брюсселі працює ціла низка таких платформ у різних сферах, як то права 
людини, політика міжнародного розвитку, навколишнє середовище тощо. Такі 
асоціації та платформи регулярно запрошуються до консультацій інституціями ЄС 
під час вироблення політики з того чи іншого питання. Серед найвпливовіших 
таких платформ потрібно відзначити Європейську Соціальну Платформу (соціальні 
неурядові організації), CONCORD (неурядові організації, які займаються 
проблемою сталого розвитку), Green 10 (екологічні неурядові організації), HRDN 
(Human Rights & Democracy Network, правозахисні неурядові організації), Culture 
Action Europe (former EFAH, неурядові організації, які опікуються культурним 
розвитком), EPHA (European Public Health Alliance, неурядові організації, що 
працюють у сфері охорони здоровя), EUCIS-LLL (European Civil Society Platform 
on Lifelong Learning, неурядові організації, які виступають за навчання протягом 
життя), EWL (European Women’s Lobby, жіночі громадські неурядові організації) 
тощо. Усі ці асоціації та платформи регулярно й активно беруть участь у 
консультаціях з інституціями ЄС, його органами та агенціями під час розробки 
стратегії політики з того чи іншого питання, збору статистичних даних та 
підготовці аналітичних документів.  

Варто зазначити, що для участі у таких платформах на рівні ЄС важливою є 
самоорганізація громадянського суспільства на національному, реґіональному та 
місцевому рівнях кожної держави-учасниці ЄС, оскільки такі пан-європейські 
платформи складаються з національних платформ країн-членів ЄС і держав-
кандидатів на вступ до ЄС. Платформи організацій громадянського суспільства 
третіх країн можуть бути залученими до загальноєвропейських мереж через 
співпрацю з платформами з держав-учасниць ЄС, а також через співпрацю з 
окремими європейськими асоціаціями чи іншими афілійованими структурами.  

Нагадаємо, що ЄС має позитивний досвід створення двосторонніх 
громадських платформ як на основі міжнародних договорів з третіми країнами, так 
і на основі інших домовленостей. У деяких випадках така практика є успішніша 

––––––––– 
 Перелік громадських платформ та асоціацій ЄС, опис їхньої діяльності можна знайти на 

веб-сторінці контактної групи громадянського суспільства ЄС (EU Civil Society Contact Group) 
http://act4europe.horus.be/code/en/default.asp 
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оскільки відрізняється формат участі у таких платформах з боку третьої країни 
(адже з боку ЄС громадянське суспільство, зазвичай, представлене ЄЕСК). 
Слабшою формою інституалізації є громадські форуми. На відміну від спільних 
консультативних комітетів, утворюваних за участю ЄЕСК, ці форуми набагато 
репрезентативніші, але водночас їм бракує сталості й спадковості в роботі. 
Ідеальний варіант – коли спільний консультативний комітет і форум працюють 
разом, утворюючи різні майданчики для діалогу між громадянськими сус-
пільствами. 

Визнання важливої ролі громадянського суспільства відображене у 
Європейській політиці сусідства (далі – ЄПС), хоча, насьогодні, воно має більш 
риторичний характер. Зокрема, у Комунікації Європейської Комісії «Про 
посилення Європейської політики сусідства» від 4.12.2006 року відзначається 
важлива роль громадянського суспільства в процесі розвитку співпраці між 
людьми/ суспільствами. У цій Комунікації неодноразово наголошено на тому, що 
участь громадянського суспільства в реалізації ЄПС не повинна обмежуватися 
лише цим аспектом, а організації громадянського суспільства мають бути 
повноцінними учасниками процесу реформ, зважаючи на їхню участь у виробленні 
та обговоренні стратегії політики ЄС, прийнятті рішень, їхній реалізації та 
моніторингу ефективності цього [10, c. 7].  

Далі у Повідомленні Європейської Комісії «Міцна Європейська політика 
сусідства» від 5.12.2007 р. йдеться про те, що «...організація платформи для 
представлення громадянського суспільства у ЄПС стала би бажаним розвитком 
подій. Комісія ЄС буде заохочувати залучення широкого спектру груп інтересів у 
моніторинг реалізації Планів дій ЄПС, просуватиме діалог у країнах-партнерах між 
урядами та громадянськими суспільствами цих країн і намагатиметься залучити 
усе більшу кількість груп інтересів до процесу реформ» [11, c. 11].  

План дій Україна-Європейський Союз не був достатньо розвинутим, оскільки 
він був затверджений ще на початку 2005 р., коли принцип визнання ролі 
громадянського суспільства ще не був представлений у ЄПС. Саме тому у плані 
дій йдеться винятково про перспективу розвитку громадянського суспільства в 
контексті залучення його до прийняття рішень та транскордонного спів робіт-
ництва, але не згадані більш конкретні зобов’язання. 

Колишній комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики 
сусідства (ENP) Беніта Ферреро-Вальднер в рамках першого Форуму громадянсь-
кого суспільства Східного партнерства, що проходив у Брюсселі 16–17.11.2009 р., 
впевнено заявила про те, що: «Цей діалог громадянського суспільства додасть 
нового виміру Східному партнерству і розширить нашу багатогранну роботу в 
рамках Східного партнерства. Форум надасть свіжі ідеї, оскільки наша робота 
спрямована на потреби країн-партнерів». Також, єврокомісар зазначила, що 
«громадянське суспільство покликане відігравати визначальну роль у тому, щоб 
спонукати уряди дотримуватись заявлених програм реформ. Форум важливий для 
укріплення довіри серед організацій громадянського суспільства в країнах-
партнерах, оскільки забезпечить платформу для обміну досвідом».  

Без сумніву, такий форум цілком відповідає потребам громадянського 
суспільства, яке прагне до тіснішої та продуктивнішої взаємодії між державами-
учасницями Східного партнерства (EP) та державами-учасницями ЄС. Для 

––––––––– 
 Детальніше про форум «Східне партнерство у фокусі громадянського суспільства України» 

можна знайти за цією адресою: http://www.euroatlantica.info/index.php?id=223 
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досягнення цілей Східного партнерства важливо продовжувати роботу щодо 
посилення демократії, дотримання верховенства права й належного врядування, 
досягнення економічної інтеграції та поступового зближення з політикою ЄС щодо 
забезпечення енергетичної безпеки та співпраці між людьми.  

Підтримуючи діалог учасників (організацій) громадянського суспільства, ЄС 
заохочує взаємодію та співпрацю між різними організаціями та органами місцевого 
самоуправління держав-партнерів (ЄС та третіх країн). Зважаючи на різноманіт-
ність громадянського суспільства ЄС, а також на множинність каналів впливу 
цього громадянського суспільства на формування та реалізацію політики ЄС 
(зокрема, й щодо України), видається доцільним запропонувати українському 
громадянському суспільству максимально розвивати співпрацю і використовувати 
усі наявні канали.  

Проводячи низку міжнародних конференцій, симпозіумів, засідань «круглих 
столів», семінарів та обговорень двосторонніх законодавчих ініціатив, надаючи 
ґранти представникам неурядових громадських організацій та органів місцевого 
самоврядування для вивчення європейського досвіду щодо функціонування 
громадянського суспільства та перспективи його розвитку в Україні, ЄС отримує 
безпосередній вплив на внутрішню та зовнішню політику України і процес 
проведення реформ у державі. Зрозуміло те, що одним із ефективних засобів 
досягнення цілей щодо інтеграції України до ЄС і демократичної трансформації 
України є посилення ролі громадянського суспільства в системі взаємовідносин 
Україна-Європейський Союз, зокрема, через участь громадських організацій у 
реалізації нового договору.  

Загальновизнаним є те, що справжній демократичний устрій та забезпечення 
добробуту суспільства є нездійсненними без наявності добре розвинутого 
громадянського суспільства, яке може виконувати подвійну функцію: забезпечу-
вати підзвітність державної влади громадянам і надавати їм різноманітні послуги, 
характерні для соціальної сфери життя. Як відомо, ще декілька років тому ЄЕСК 
підготував свої пропозиції щодо посилення ролі громадянського суспільства у 
відносинах між ЄС та Україною, пропонуючи закріпити додаткові засоби 
посилення співпраці між Україною та ЄС на різних рівнях.  

Дивлячись під цим кутом зору, переконані, що подальша співпраця має 
полягати у створенні відповідних платформ і каналів для розвитку діалогу і 
співпраці між якомога ширшим колом представників громадянських суспільств 
сторін, що є давно знайомою практикою ЄС, запропонованою ще у Білій книзі 
щодо європейського урядування та юридично закріпленою внаслідок введення в 
дію та імплементації положень Ліссабонської угоди. 

Без сумніву, громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова 
держава утворюють сукупність уніфікованих історією критеріїв, що дають змогу 
реально оцінювати ступінь наближеності громадянського суспільства на місцевому 
рівні, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування до 
конкретної людини як кінцевого споживача. 

––––––––– 
 Насамперед, йдеться про вдосконалення низки донині невирішених питань щодо зони 

вільної торгівлі; співпраці в галузі міграції, реадмісії (повернення) нелегальних мігрантів, 
невдалих шукачів притулку та біженців, а також спрощення візового режиму для всіх категорій 
громадян України; забезпечення охорони державного кордону; боротьби з організованою 
злочинністю, наркотрафіком і торгівлею людьми тощо. 
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Переконані, що розбудова громадянського суспільства в Україні як соціальній, 
правовій, демократичній державі у майбутньому має отримати вичерпне соціально-
економічне підґрунтя, яке як життєво необхідне для підвищення рівня життя 
громадян України переконливо впливатиме на досягнення сучасних європейських 
гуманітарних стандартів, притаманних державам-учасницям Європейського Союзу 
[12, с. 647]. 
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В этой статье говорится о существовании гражданского общества в Европейском 
Союзе, его сотрудничество с руководящими органами Европейского Союза на 
основании применения принципа субсидиарности. 
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ПОНЯТТЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ:  
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Досліджено передумови виокремлення правового інституту заощаджень як складової 
фінансової системи. Сформульовано визначення заощаджень у правовому розумінні, що 
ґрунтується на висновках фахівців та науковців в галузі економіки. 
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В умовах активного становлення економіки ринкового типу в науці та 
практиці відбувається закономірний процес переосмислення інститутів фінансової 
системи держави, їх ролі, значення, а відтак, зміни їх правової регламентації. 

Аксіомою стало те, що предмет фінансового права становлять суспільні 
відносини, що виникають у процесі мобілізації коштів в публічні централізовані та 
децентралізовані фонди держави, органів місцевого самоврядування та інші фонди, які 
визначаються державою публічними; їх розподілу та використання; у ході контролю за 
рухом цих коштів, їх ефективним і цільовим використанням. Динаміка законотворчого 
процесу та нові тенденції розвитку в галузі фінансового права свідчать про значне 
розширення меж фінансових правовідносин. Зокрема, М.П. Кучерявенко зазначає, що 
поняття фінансів як правової категорії має два аспекти: 

а) у широкому міжгалузевому значенні воно охоплює різні елементи фінан-
сового та інших галузей права, зокрема, цивільного, адміністративного, трудового; 

б) у вузькому фінансово-правовому значенні воно використовується у розумін-
ні публічних фінансів держави [1, с. 5]. 

Крізь призму широкого розуміння фінансів як правової категорії відносини, 
що складаються у сфері заощаджень, варто зачислити до сфери фінансових 
правовідносин, в основі яких є економічні відносини.  

Сьогодні правники у своїй практиці широко застосовують поняття 
«заощадження». Проте чіткості та однозначності у розумінні цього терміна немає. 
Це зумовлено тим, що чинне законодавство не містить визначення поняття 
«заощадження». Відтак, метою власне цієї статті є дослідити передумови 
виокремлення правового інституту заощаджень як складової фінансової системи та 
сформулювати визначення заощаджень у правовому розумінні. 

Першим кроком на шляху до визначення правової природи інституту 
заощаджень є з’ясувати економічний зміст цієї категорії. Тому спробуємо про-
аналізувати відповідні дефініції, виведені нашими попередниками та сучасниками – 
ученими, економістами та юристами. 
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У західній економічній літературі заощадження населення здебільшого 
визначаються як частина доходів сімейних господарств, що не використовується 
ними для придбання товарів і послуг, а також для сплати податків [2, с. 118]. 

У радянській політекономічній науці термін «заощадження», згідно з 
економічною енциклопедією того часу, тлумачили як: «економічний процес, 
пов’язаний з інвестуванням; частина особистого доходу, яка залишається 
невикористаною при витратах на поточні споживчі потреби і нагромаджується». 
Далі уточнюється, що заощадження утворюються переважно у грошовій формі, і до 
них не зачислюють залишки грошей населення у процесі поступового витрачання 
коштів на поточні потреби. Тобто термін «заощадження» використовували лише для 
характеристики заощаджень населення [3, с. 21]. 

Ретроспективний аналіз теорій заощадження засвідчує, що вони тлумачаться як 
різниця між доходом і споживанням, хоча чіткості в розумінні самого терміна 
«заощадження» немає. Найчастіше під ним розуміють різницю між поточним 
доходом та поточним споживанням. Деякі автори розглядають «заощадження» як 
запас, тобто суму, наявну в певний час. 

Природу заощаджень досліджували і радянські економісти – Ю.М. Белугін, 
Ю.І. Кашин, Б.В. Ракитський, О.М. Шохін. Більшість з цих економістів розглядала 
заощадження як невикористану на поточні потреби частину особистого доходу. На 
думку інших економістів, грошові заощадження – це індивідуальне нагромадження 
грошових сум, які є частиною трудових доходів [6, с. 103]. Натомість Ю.І. Кашин 
розглядає створення заощаджень як кристалізацію частини грошових доходів 
населення з метою задоволення майбутніх потреб. 

Проте всі ці підходи не позбавлені вад, притаманних науковим уявленням 
радянського періоду. Зокрема, цим визначенням властиві ідеологічне нашарування, 
а також акцентування уваги на трудовому характері заощаджень; у них не 
простежується мета заощаджень, визнається формування останніх тільки в 
населення; часто увагу акцентують на частині доходів, тобто лише на грошових 
доходах населення. 

У сучасній українській економічній літературі «заощадження» часто 
визначають як частину грошових доходів, не використаних для поточних 
споживчих потреб [7, с. 6]; або як частину доходу, яка не використовується на 
поточне споживання [8, с. 239]; або ж як нагромаджувана частка грошових доходів, 
призначених для задоволення потреб у майбутньому [9, с. 47]. Дослідник 
М.Д. Алексеєнко дає таке визначення: «заощадження» – це частина доходів 
суб’єктів економіки, не використана на споживання, сплату податків і неподаткових 
платежів і призначена для забезпечення потреб у майбутньому [10, с. 25]. Схоже 
визначення знаходимо і в юридичній енциклопедії, яка визначає «заощадження» як 
частину грошових доходів (надходжень) населення, підприємств та інших 
організацій, які не використовуються на поточне споживання, а нагромаджуются 
для майбутніх потреб, котрі є позикою, що її надають населенню, підприємства 
банкам у вигляді відстрочки споживання матеріальних благ [11, с. 24]. 

У побутовому сенсі термін «заощадження» використовують для позначення 
грошових коштів, що їх населення відкладає на майбутнє. 

Державний комітет статистики трактує заощадження як різницю між доходами 
населення і його поточними витратами, тобто як суму грошових коштів, яка 
залишилася не спожитою в аналізованому періоді. Такий підхід до визначення 
заощаджень вважають спрощеним, оскільки він полягає в обчисленні 
арифметичної різниці, в процесі чого ігнорується економічна суть заощаджень. 
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На перший погляд вищезазначені визначення збігаються, проте не всі вони є 
однаковими за своїм змістом. Але сам факт плюралізму точок поглядів засвідчує 
те, що ця тема є актуальною і потребує вироблення єдиного підходу до розуміння 
змісту терміна «заощадження» та подальшого його правового закріплення.  

Аналізуючи зміст категорії «заощадження», що визначають наші сучасники, 
відшукуємо низку спільних положень, а саме: визначення «заощадження» як 
частини грошових доходів (різницю між доходом і споживанням), не використану на 
поточні потреби спеціальним цільовим призначенням – забезпеченням потреб у 
майбутньому.  

Визначаючи зміст «заощаджень», також потрібно враховувати й те, що:  
– вони формуються не лише у домашньому господарстві, а й у фізичних 

(резидентів, нерезидентів) та юридичних осіб та державі; 
– форми заощаджень не опосередковані лише грошовою формою. 
У правовому аспекті, як і на території інших країн пострадянського простору, 

цей інститут учені юристи-фахівці фінансового права досліджували винятково в 
контексті (інституту) державного кредиту, окремо його не виділяючи.  

Першим з фахівців фінансового права, хто аналізував заощадження, був 
професор С. Д. Ципкін, котрий досліджував проблематику державного кредиту. 
Серед українських вчених сучасності – це професор І.Б. Заверуха, яка торкалася 
проблем відновлення заощаджень в контексті проблем правового регулювання 
державного боргу; А. Г. Пишний, який вперше висловив тезу про доцільність 
виокремлення інституту заощаджень як складової фінансової системи в контексті 
дослідження правого статусу державних банків. 

У сучасних умовах зміст відносин у сфері заощаджень має дещо інші 
властивості, завдання, механізми, юридичні форми. Це пов’язано з організацією в 
Україні принципово нової банківської системи; лібералізацією ринків фінансових 
послуг; появою нових суб’єктів (учасників) фінансових ринків, механізмів 
гарантування заощаджень, цивільних та фінансових правовідносин загалом. 

На думку А.Г. Пишного, юридичне значення виділення такого інституту у 
фінансовій системі зумовлене унікальністю функції заощадження і тим, що вона не 
поглинається будь-яким іншим фінансовим інститутом. Крім цього, А. Г. Пишний 
виділяє також низку інших чинників, а саме:  

а) заощадження населення – це один із найпотужніших ресурсів кредитування 
економіки; 

б) об’єктивна необхідність стимулювання населення до зберігання заощаджень 
у фінансово-кредитній системі через чіткий і доступний механізм правового 
забезпечення відповідних процедур; 

в) значна частина заощаджень населення зберігається у банківських вкладах; 
г) обов’язковість гарантування вкладів фізичних осіб як гарантія надійності 

банківської системи та стабільності національної грошової одиниці; 
д) необхідність пошуку нових та вдосконалення наявних форм юридичного 

оформлення заощаджень населення; 
е) важливе суспільне значення можливості здійснення заощаджень та 

збереження їх реальної вартості з огляду на довіру населення до уряду, до 
фінансово-кредитної та банківської системи доступності банківських послуг тощо. 

Відносини, які становлять інститут заощаджень, є комплексними. Врахову-
ючи грошову природу таких правовідносин, їх можна розглядати з погляду 
цивільного та фінансового права. Цивільно-правове регулювання (з огляду на 
реалізацію права власності заощаджувача, а також його права на здійснення 
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заощаджень загалом) зосереджене на регламентації договірних аспектів воле-
виявлення суб’єктів цих відносин та визначенні змісту зобов’язань, що з них 
виникають.  

Але водночас потрібно враховувати, що відносини, які складаються у сфері 
заощаджень, підлягають фінансово- та адміністративно-правовому регулюванню. 
Йдеться про регулювання грошово-кредитного ринку, напрямів руху грошових 
потоків, систему гарантування вкладів фізичних осіб, індикативні методи 
регулювання, що застосовує Національний банк України. Трансформація заощад-
жень населення України, здійснена в установах Ощадбанку, у державні боргові 
зобов’язання, дає підстави стверджувати, що інститут «заощаджень» регулюється 
також і фінансовим правом. 

Теоретично гроші у функції заощадження (багатства), перебуваючи у стані 
спокою, постійно змінюють свою масу, чим спричиняють нарощення попередньої 
маси наступною. Особливістю відносин у сфері заощаджень є їх кредитний 
характер і особлива роль організованих заощаджень населення в системі грошо-
вого обігу. Залучення заощаджень у вклади є важливою передумовою для розвитку 
безготівкових розрахунків, системи електронних платежів, тобто досконаліших 
форм організації грошового обігу. 

Організовані заощадження (тобто ті, які залучені у вклади) сприяють також 
режиму економії у сфері грошового обігу (емісійно-касової роботи) за рахунок 
повторного використання грошових коштів, що повертаються до банку у вигляді 
вкладів, цінних паперів тощо.  

Поточне зростання заощаджень, а також накопичена сума фінансового 
багатства, є резервом зростання економіки і розвитку банківської системи, оскільки 
з формуванням залученого капіталу банків збільшується інвестиційний потенціал 
держави. 

На думку М. Савлука, фінансове значення заощаджень полягає у тому, що вони 
формують основне джерело коштів на фінансовому ринку країни. Утім, дослідник 
наголошує, що лише незначна частка особистих заощаджень безпосередньо 
спрямовується на фінансування інвестицій – в обсязі фінансового забезпечення 
інвестиційних потреб підприємницької діяльності самих домогосподарств. Абсо-
лютно більша частина заощаджень населення на шляху до інвестиційного 
використання проходить складний процес трансформації через механізм фінансового 
ринку. Звідси й основне їхнє призначення – забезпечення ресурсами фінансового 
ринку. У країнах з розвиненою економікою домогосподарства є найбільшими 
постачальниками грошових ресурсів на фінансових ринках. Їх коштом задоволь-
няють власні потреби у додаткових фінансових ресурсах усі інші сектори економіки – 
нефінансові та фінансові корпорації, центральні й місцеві органи влади. Тобто 
заощадження домогосподарств слугують джерелом фінансування не лише 
інвестиційних потреб економіки, але й значних обсягів поточних суспільних потреб 
невиробничого призначення – соціальних та управлінських [12, с. 220]. 

У цьому зв’язку цікавою є думка про те, що в умовах сучасних форм 
грошового обігу заощадження населення навіть у готівковій формі перебувають 
поза обігом винятково для кожного конкретного заощаджувача. Для суспільства в 
цілому, враховуючи іноземних емітентів валют, ці гроші завдяки їх кредитній 
природі не вибувають з активного обігу фінансової системи, оскільки вони 
заміщені кредитом. Оскільки усі фінансові відносини можуть існувати лише у 
вигляді правовідносин, фінансова система функціонує винятково на підставі 
правових норм. Критерієм приналежності тих чи інших інститутів до змісту 
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фінансової системи є їхня роль та функції у мобілізації, розподілі, перерозподілі та 
використанні публічних фондів грошових коштів.  

Отже, під заощадженнями потрібно розуміти групу однорідних суспільних 
відносин, врегульованих нормами права, з приводу розміщення частини 
отриманого доходу (як зростаючої величини в процесі відновлення і безперервного 
приєднання до накопичених результатів попередніх років), не використаного на 
поточне споживання, для забезпечення потреб у майбутньому. 
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ІНСПЕКЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ  
ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Ю. Самагальська 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Проаналізовано повноваження органів публічної адміністрації, що виконують 
контрольно-наглядові функції та зроблено висновок про невідповідність вітчизняного 
розуміння адміністративного контролю, встановленому в розвинених демократичних 
державах. Висвітлено зміст інспекційної діяльності органів публічної адміністрації та 
запропоновано використовувати поняття «інспекційні повноваження» в адміністративно-
правовій доктрині. 

Ключові слова: повноваження, інспекції, інспекційні повноваження, адміністративний 
контроль (нагляд). 

Компетенція органів публічної адміністрації спрямована на те, щоб втілити в 
життя демократичну сутність держави: держава не керує громадянами, а створена 
для громадян, надає їм послуги, забезпечує умови для всебічної реалізації їхніх 
прав та свобод, захищає їхні інтереси. Проте держава зберігає за собою функцію 
контролю, яка в демократично розвинутих країнах виконує завдання попереджати 
та коригувати неправильну поведінку громадян, а в Україні ще й всезагально 
наглядати та карати.  

Кожному органу властиві певний обсяг компетенції та відповідні форми і 
напрями її реалізації в ході практичного виконання покладених на них завдань і 
функцій. Професор В.Б. Авер’янов вважає, що кожен орган наділений певним 
колом повноважень – прав і обов’язків, що становить їх компетенцію [1, с. 248]. 

Термін «повноваження» постійно використовується в українському законодавстві 
і є предметом вивчення у кожній галузі права, проте його значення та сутність 
потребує глибоких досліджень. Професор Б.М. Лазарєв визначає повноваження як 
комплекс конкретних прав та обов’язків, які надаються для реалізації покладених на 
них функцій. Натомість Д.І. Голосніченко вважає, що повноваження – поняття, 
змістом якого є система прав і обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, 
місцевим самоврядуванням, державними органами і органами місцевого 
самоврядування, їхніми посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин з 
метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини і громадянина, 
окремих соціальних груп та суспільства загалом [2, с. 54]. Своєю чергою, 
російський професор Ю.О. Тихомиров повноваження владного суб’єкта пропонує 
розглядати як його правообов’язок. Останній найкраще відображає зв’язок прав і 
обов’язків, оскільки права надаються активному суб’єктові публічно-владних 
відносин для обов’язкової реалізації [3, с. 8]. На нашу думку, саме таке визначення 
найбільше відповідає змісту діяльності органів публічної адміністрації. 

До головних функцій органів публічної адміністрації належать надання 
адміністративних послуг та здійснення контрольно-наглядової діяльності, і кожен з 
цих напрямів потребує детального вивчення та вдосконалення. 

Незважаючи на численні вимоги щодо дотримання законності в діяльності 
публічної адміністрації, стан у цій сфері потребує значного покращення. Над-
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звичайно гостро постає питання щодо дотримання представниками публічної 
адміністрації прав, свобод і законних інтересів приватних осіб під час реалізації 
тих чи інших адміністративних процедур. До причин та умов, які сприяють 
порушенню законності діяльності публічної адміністрації, потрібно зачислити: 
нечіткість законодавчо визначених завдань, функцій та повноважень органів 
публічної адміністрації, що призводить до дублювання та паралелізму в їхній 
діяльності, а також корупція в органах влади [4, с. 1]. 

Концепція адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом 
Президента України від 22.07.1998 р., була важливим кроком України до 
демократії. Реформа мала створити державу, яка не керує суспільством, а надає 
йому послуги, і головне завдання сучасної держави полягає саме у наданні якісних 
послуг приватним особам. Вихідними концептуальними засадами реформування 
центральних органів виконавчої влади є визнання необхідності врахування 
об’єктивної тенденції мінімізації втручання держави в особі органів виконавчої 
влади у життєдіяльність суспільства, особливо в діяльність господарюючих суб’єк-
тів. Проте, і якість послуг, і втручальні повноваження контрольно-наглядових 
органів не відповідають ідеалам демократичного суспільства. 

У науковій літературі під «контрольно-наглядовою діяльністю держави» 
мають на увазі такі втручальні провадження, які реалізовуються за ініціативою 
адміністративного органу і полягають у встановленні (перевірці) відповідності 
певної діяльності (поведінки) приватної особи до вимог закону, а у випадку 
виявлення порушень – у застосуванні адміністративних стягнень. Головним 
змістом цих втручальних проваджень є: документальні перевірки; фактичні 
перевірки діяльності; періодичне отримання інформації (звітів), і здійснюють їх у 
формі «перевірок», «ревізій», «інспектування» [5, с. 1]. 

Щодо ж до самого терміна «контроль (нагляд)», то тут теж є низка 
неузгодженостей. По-перше, є дещо спотворене уявлення про адміністративний 
контроль (нагляд), під яким в європейських країнах розуміють контроль за 
органами публічної адміністрації. Що ж до України, можливим є контроль і за 
державою, і за громадянами, що не збігається з принципом утримання держави від 
будь-якого втручання в приватне життя громадян, що панує в демократичних 
суспільствах. По-друге, у більшості випадків в нормативно-правових актах, як і в 
доктрині, терміни «контроль» і «нагляд» вживаються як синоніми (зокрема, в 
Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» вiд 05.04.2007 р.), а в низці випадків законодавство дає 
підстави чітко виділяти наглядові функції (зокрема, це стосується прокуратури).  

З огляду на це, слушною видається ідея О.А. Банчука, який вважає, що варто 
розділити поняття «адміністративного контролю» (за органами публічної адміні-
страції) та «інспекційної діяльності», під якою він розуміє діяльність органів 
виконавчої влади щодо здійснення перевірок, ревізій, обстеження. Поняття 
«інспекція» (від лат. ispectio – огляд, догляд, а spectio – дивитися, бачити) [6, с. 18]. 
Саме термін із таким походженням може охарактеризовувати зміст діяльності 
органів публічної адміністрації. А суспільство, своєю чергою, має контролювати цю 
діяльність відповідно до чинного законодавства, адже на відміну від чиновників для 
громадян діє принцип «дозволено все, що не заборонено законом». 

Концепція адміністративної реформи в Україні 1998 р. передбачила створення 
інспекцій для здійснення контрольно-наглядових функцій. Незважаючи на це, в 
Україні діє досить розгалужена система контролю (служб, адміністрацій, департамен-
тів, управлінь, комітетів, комісій, фондів тощо). Контроль здійснюють державні органи 
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загальної компетенції (надвідомчий контроль), вищі за підпорядкованістю органи 
відомчої компетенції (відомчий контроль), спеціалізовані контролюючі органи 
міжвідомчої компетенції, створені для реалізації суто контрольних повноважень за 
предметною спрямованістю (міжвідомчий контроль) [7, с. 3]. Органи місцевого 
самоврядування теж активно використовують функцію контролю у своїй діяльності, 
наприклад, управління архітектури Львівської міської ради відповідно до свого 
Положення забезпечує контроль за дотриманням законодавства у сфері місто-
будування, містобудівної документації, місцевих правил забудови.  

Водночас говорити про те, що система контролю в публічній адміністрації 
працює чітко, не можна. Тим більше, що діяльність не лише інспекцій, а й 
численних перевіряючих органів, сумнівно врегульована підзаконними актами. 
Зокрема, діяльність Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх 
справ регламентується Положенням про Державну автомобільну інспекцію 
Міністерства внутрішніх справ вiд 14.04.1997 р., а діяльність її підрозділів 
регулюється Інструкцією Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ. 

Також на сьогодні часто дискутується питання кількості контролюючих 
органів, можливості її збільшення чи зменшення. Проте, кількість ще не означає 
загального покращення справ. Головним є не сама їх кількість, а результат, 
ефективне використання результатів контролю для поліпшення ситуації у 
конкретній сфері. На такий результат має бути спрямована координація діяльності 
всіх органів влади у системі публічної адміністрації [1, с. 253].  

Нещодавно Президент України задекларував шлях України до реформ. Своїм 
Указом від 24.12.2010 р. «Деякі питання організації роботи міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади» він виділив серед центральних органів 
виконавчої влади України державну інспекцію і визначив її завдання забезпечувати 
реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) та 
здійснювати інші повноваження, визначені законодавством (наприклад, узагаль-
нення практики застосування законодавства з контрольно-наглядових питань). Тим 
самим Указом також було затверджено Типове положення про центральний орган 
виконавчої влади України, зокрема, щодо державних інспекцій. 

Наступним кроком було прийняття Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» від 17.03.2011 р., який визначає організацію, повноваження та 
порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України. В Законі 
визначено, що у разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої 
влади становлять контрольно-наглядові функції за дотриманням державними 
органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 
юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган 
виконавчої влади утворюється як інспекція.  

Проте цього недостатньо. Надалі є низка органів окрім інспекцій, що 
здійснюють «контроль», зокрема Державна служба України з питань захисту 
персональних даних відповідно до Положення про Державну службу України з 
питань захисту персональних даних, затвердженого Указом Президента України 
від 6 квітня 2011 р., здійснює окрім інших повноважень ще й державний нагляд та 
контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних, 
проводить у межах своїх повноважень виїзні та безвиїзні перевірки володільців та 
(або) розпорядників баз персональних даних, видає володільцям та (або) 
розпорядникам баз персональних даних обов’язкові до виконання приписи щодо 
усунення порушень законодавства про захист персональних даних та потребує 
надання необхідної інформації та документів, що підтверджують усунення 
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виявлених порушень, складає адміністративні протоколи про виявлені порушення 
законодавства у сфері захисту персональних даних, здійснює контроль за 
дотриманням правил передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, 
пов’язаних із персональними даними. 

Варто звернути увагу і на те, що законодавче закріплення поняття та системи 
державних інспекцій відсутнє. Немає і регламентованого обсягу їх повноважень та 
порядку проведення перевірок.  

Дослідник Н.В. Лебідь вважає, що під інспекціями необхідно розуміти 
спеціалізовані органи виконавчої влади, що контролюють виконання певних 
загальнообов’язкових правил у відповідних галузях: промисловості чи фінансів, 
сільського господарства чи охорони природи, будівництва, соціального 
забезпечення тощо. А повноваження інспекції поділяються на: 

– попередження правопорушень (профілактична спрямованість їх діяльності 
потребує, щоб у процесі перевірки державні інспекції виявляли і вимагали 
усунення правопорушень, причин і умов їх вчинення, вживали заходів щодо 
запобігання іншим правопорушенням). До цієї групи зачислимо і повно-
важення з розробки норм і правил, виконання яких контролює інспекція.  

– припинення правопорушень (державні інспекції наділені широким колом 
юридично-владних повноважень щодо застосування заходів адміністративного 
припинення. Питання необхідності таких повноважень теж є дискусійним та 
відкритим.  

– притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинене 
правопорушення (як результат здійснення перевірки) [8, с. 10]. 
Змістом діяльності державних інспекцій мають бути: організація та прове-

дення контрольних заходів (вибір підконтрольних об’єктів, визначення конкретних 
форм та методів здійснення контролю – повноваження з ініціювання та відкриття 
провадження); виявлення, збір та фіксація отриманих в ході перевірки фактичних 
даних, прийняття на підставі останніх відповідного правового рішення, яке є 
обов’язковим для виконання підконтрольним об’єктом (повноваження з прове-
дення перевірки та встановлення її результатів); застосування заходів, що забез-
печують виконання об’єктами контролю, прийнятого за результатами перевірки 
рішення; надання консультативної і методичної допомоги в налагодженні 
виробничого, навчального та інших процесів на об’єктах контролю відповідно до 
нормативно-правових вимог; інформування про прийняте рішення вищих відносно 
підконтрольного об’єкта органів і організація зв’язку із засобами інформації та 
громадськістю. Ці інспекційні повноваження О.Ю. Піддубний визначає як 
управлінські, розпорядчі, статистичні, інформаційні, реєстраційні та інші, що дає 
змогу їм не лише боротися з порушеннями законодавства, а й успішно регулювати 
діяльність підвідомчих сфер [9, с. 10]. 

З огляду на це пропонуємо в доктрині адміністративного права викорис-
товувати поняття «інспекційні повноваження», під якими варто розуміти 
передбачений законодавством правообов’язок спеціальних органів публічної 
адміністрації, їхніх посадових осіб, що реалізовують перевірку дотримання вимог 
законодавства з метою забезпечення інтересів людини, громадянина, держави та 
суспільства. Очевидним би було, щоб лише інспекції здійснювали інспекційні 
повноваження. Тому сподіваємося, що побудова системи інспекцій з контрольно-
наглядовими функціями буде одним з наступних кроків реформи, якою потрібно 
відокремити функцію контролю від інших функцій публічної адміністрації 
(управління державним майном, надання послуг). 
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Що таке «інспекційні повноваження», законодавчо не закріплено. Цей термін 
навіть є дещо новим для української доктрини. У Проекті Адміністративно-
процедурного кодексу України від 18.07.2008 р. такі повноваження, як і в чинному 
законодавстві, для характеристики цього явища надалі продовжують використо-
вувати поняття «адміністративний контроль (нагляд)». 

Вважаємо за доцільне розробити та прийняти окремо Закон України «Про 
державні інспекції», в якому було б визначено загальні питання правового статусу 
цих органів, принципи їхньої діяльності, завдання та функції, повноваження. Саме 
закон має бути єдиним джерелом повноважень інспекцій. Законодавчі акти 
окреслюють межі повноважень, зв’язують їх суб’єктів правом. Зокрема, щодо 
реалізації дискреційних повноважень інспекція не повинна виходити за межі 
свободи, окреслені законом. Вільний розсуд, через який реалізуються дискреційні 
повноваження, має здійснюватися винятково в законодавчо дозволених межах. 
Орган публічної адміністрації, використовуючи такі повноваження, зобов’язаний 
передусім правильно оцінювати ситуацію, наявні факти і застосовувати до 
встановлених фактів чинні правові норми, не допускаючи при цьому зловживання 
владою [10, с. 103]. Доречним було б і закріпити конкретні випадки притягнення 
до відповідальності посадових осіб державної інспекції за порушення 
законодавства відповідно до нового антикорупційного законодавства. 

Список використаної літератури 

1. Державне управління проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. 
ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с. 

2. Голосніченко Д.І. Теорія повноважень: вітчизняний і зарубіжний дослід їх формування : 
монографія / Д.І. Голосніченко. – К. : Видавець Голосніченко А.М. (Г.А.М.), 2009. – 356 с.  

3. Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової 
діяльності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 / Д.В. Піддубна. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2008. – 20 с. 

4. Музичук О.М. Поняття і зміст законності діяльності публічної адміністрації // Радник – 
Український юридичний портал / О.М. Музичук : [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://radnuk.info/statti/545-upravl/14567-2011-01-18-05-31-04.html 

5. Центр політико-правових реформ. Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах 
надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміні-
страції в Україні : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/ 
0/21894#3  

6. Банчук О.А. Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в 
Україні / О.А. Банчук. – К. : Конус-Ю, 2009. – 272 с. 

7. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному 
управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-а юрид. наук : спец. 12.00.07 / 
В.М. Гаращук. – Харків : Національна юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого, 2003. 

8. Лебідь Н.В. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Н.В. Лебідь. – Харків, 
Національний університет внутрішніх справ, 2004. 

9. Піддубний О.Ю. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О.Ю. Піддубний. – Ірпінь, 
2007. – 21 с. 

10. Ткач Г. Поняття владного повноваження / Г. Ткач // Вісн. Львів ун-ту. Сер. юрид. – 
2009. – Вип. 49. – С. 101–105. 



Ю. Самагальська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 214 

11. Концепція адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом Президента 
України від 22.07.1998 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 25 липня. 

12. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389. 

13. Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, 
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 390/2011 // 
Офіційний вісник Президента України 2011, 9 від 18.04.2011. 

14. Указ Президента України «Деякі питання організації роботи міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2010 року // Офіційний Вісник 
Президента України 2010, 100 від 04.01.2011. 

15. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 року // 
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385. 

16. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України від 18.07.2008 року № 2789 // 
www.gska2.rada.gov.ua 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Ю. Самагальская 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье проанализированы полномочия органов публичной администрации, что 
осуществляют контрольно-надзорные функции и сделан вывод о несоответствии 
отечественного понимания административного контроля, установленном в развитых 
демократических государствах. Освещено содержание инспекционной деятельности 
органов публичной администрации и предложено использовать понятие «инспекцион-
ные полномочия» в административно-правовой доктрине. 
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The article deals with the analysis of public administration bodies powers, that exercise 
control and supervision functions. The author makes a stress that national definition of the 
administrative control is not in accordance with the established definition in developed 
democratic countries. The content of inspection activity of public administration bodies is 
highlighted. The author makes her own proposition concerning the notion «inspection powers» 
application in administrative-legal doctrine. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  
ПІСЛЯ 1989 РОКУ 

Р. Сура 

Люблінський Католицький університет імені Іоанна Павла II 
Алеє Рацлавіцкє, 14, 20-950 Люблін, Польща 

У статті проаналізовано започаткований у 1989 році процес глибокого реформування 
польської банківської системи, спрямований на її адаптацію до потреб і вимог ринкової 
економіки. Цей процес став водночас процесом поступового зближення банківського 
законодавства до стандартів Європейського союзу, хоча рівень гармонізації польського 
банківського законодавства до норм ЄС від початку вважався одним з найвищих. Треба 
зазначити, що в момент прийняття 29 серпня 1997 «Закону про банківську діяльність» і 
«Закону про Польський Національний банк», акти характеризуються високим ступенем 
сумісності з законодавством ЄС. 

Ключові слова: банківська система, банківське законодавство, банк, Польський 
Національний банк, реформа. 

Реформи польської банківської системи, започатковані 1989 року 
здійснювалися у чотирьох площинах [1]: створення нового правового режиму, що 
регулює діяльність банків [2]; перетворення ПНБ в сучасний центральний банк, 
що не займається комерційною діяльністю; поява приватних банків, у тім числі 
комерційні банки з участю іноземного капіталу і приватизація комерційних 
банків [3]. Однак, схоже, що до цих чотирьох основних площин, на яких 
створили банківську систему після 1989 року, необхідно додати ще один. Він 
пов’язаний з адаптацією польського банківського законодавства до законо-
давства Євросоюзу [4]. 

Реформа банківської системи є одним з найважливіших елементів реформи 
польської економіки [5]. 31 січня 1989 польський парламент прийняв два закони 
[6]: «Закон про банківську діяльність» [7] і «Закон про Польський Національний 
банк» [8]. Істотне значення цих актів проявилося в цілковитій реконструкції 
банківської системи (закон дозволяє діяльність державних банків, банки у вигляді 
товариств з обмеженою відповідальністю та кооперативні банки), скасуванні 
законодавчих повноважень уряду, упорядкуванні відносин між банками і 
казначейством за допомогою ліквідації механізмів автоматичного кредитування 
для урядових цілей і розширенні каталогу банківських операцій. 

У 1989 році були прийняті базові нормативні положення, що становлять 
банківську систему Польщі і містять такі положення:  

– універсальність – банкам надані відносно рівні умови для банківських послуг, 
як з погляду їх характеру, так, і з позиції територіальної експансії. 

– самостійність – кожна самостійність має свої межі, які визначаються 
статутними положеннями банків.  

– конкурентоспроможність – це рушійна сила розвитку кожного банку і 
банківської системи, вона використовується для розширення і вдосконалення 
банківських послуг, пошуку акціонерів, вкладників та інших клієнтів. 

– самофінансування – діяльність банку повинна відбуватися в межах фінансових 
ресурсів банку, які можуть бути збільшені за допомогою додаткового 
кредитування Національного банку Польщі або будь-якого іншого банку. 
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– комерціалізація – хоча діяльність кожного банку має бути вигідною, ціна, що 
гарантує повернення витрат і прибутку, не може бути занадто високою [9]. 
«Закон про банківську діяльність», що був прийнятий 31 січня 1989, набув 

чинності 10 лютого 1989 року. У ньому містяться особливості планової економіки, 
що ґрунтуються на європейських стандартах. 

Нормативні гарантії незалежності і самофінансування банків, знайшли своє 
вираження у визначенні поняття «банк», що міститься у статті 2 закону, який 
передбачає, що банки є незалежними і самофінансуючими організаційними 
підрозділами з юридичною відповідальністю, які діють на основі закону і 
статуту. 

Діяльність банків відповідно до закону полягала в проведенні банківських 
операцій та інших форм економічної діяльності. Банківські операції були визначені 
шляхом перерахування їх у відкритому каталозі, що дозволило визнавати 
банківськими заходами і ті заходи, які не були перераховані в законі. Зазначимо, 
що перелічені у законі заходи, були монополізовані банками, і тільки вони можуть 
виконувати їх, хоча й в межах, зазначених у статуті та законі [10]. Зокрема, стаття. 
11 із «Закону про банківську діяльність» включає в себе: 

– використання рахунків банку; 
– прийняття заощаджень і строкових депозитів;  
– виконання фінансових розрахунків;  
– операції, пов’язані з наданням і оформленням грошових кредитів і позик;  
– виконання операцій з чеками та векселями;  
– прийняття і використання депозитів у національних та іноземних банках;  
– надання та отримання банківських гарантій;  
– робота в іноземній валюті та проведення фінансових послуг для зовнішньої 
торгівлі;  

– обслуговування державних кредитів;  
– випуск цінних паперів, торгівля цінними паперами і зберігання цінних паперів;  
– створення заходів, пов’язаних з випуском цінних паперів;.  
– зберігання цінностей та цінних паперів, надання сейфів.  
Зі здійсненням банківських операцій пов’язані конкретні обов’язки та 

повноваження банків, а саме: право видавати стандартні контракти, зобов’язання 
банківської таємниці, гарантії казначейства, право видавати правові документи. 

У рамках своєї комерційної діяльності банки були зобов’язані підтримувати 
ліквідність, яка полягає у веденні бізнесу в спосіб, який забезпечує виконання всіх 
зобов’язань відповідно до умов оплати. Банки могли діяти як державні банки, 
кооперативні банки, банки у формі акціонерних товариств, державно-кооператив-
ні банки. Також на території Польщі дозволено працювати філіям і представ-
ництвам іноземних банків. Державні банки створювалися і ліквідовувалися Радою 
Міністрів після консультацій з Головою Польського Національного банку. 
Державно-кооперативний банк міг бути сформований Радою Міністрів, після 
консультацій з Верховною кооперативною радою та з Головою Польського 
Національного банку. Однак кооперативні банки та банки у формі акціонерних 
товариств були створені після отримання згоди президента Польського 
Національного банку на відкриття банку. Діяльність філії або представництва 
іноземного банку на польській території уповноважувалася міністром фінансів за 
погодженням з президентом Польського Національного банку [11]. На основі 
«Закону про банківську діяльність» були створені ради банків як координаційно-
консультативно-дорадчі органи банків. 
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Нагляд за банківською діяльністю згідно із «Законом про банківську 
діяльність» і «Законом про Польський Національний банк» здійснює Польський 
Національний банк. Метою банківського нагляду є: безпека заощаджень і внесків у 
банках, банківська діяльність повинна дотримуватися положень «Закону про 
банківську діяльність», зокрема, що стосується відносин з організаціями та 
особами. Польському Національному банку, якому надано повноваження нагляду, 
повинен виконувати такі функції: ліцензування, регулювання і керування. 

«Закон про Польський Національний банк» від 31 січня 1989 постановив, що 
Польський Національний банк є центральним банком держави, емісійним банком, 
центральним інститутом кредитних і розрахункових операцій, і центральним 
банком обміну для іноземних установ. Отож, були створені всі умови для появи 
нових банківських установ. На додаток до державних і кооперативних банків 
виникли банки у формі товариства з обмеженою відповідальністю, діяльність яких 
регулював «Закон про банківську діяльність» та «Торговий кодекс» [12]. У сфері 
грошово-кредитної політики адміністративний метод (використовувався до 1989) 
був замінений економічними інструментами (процентні ставки, обмінний курс, 
резервні кошти, операції на відкритому ринку, дисконтні векселі). Польський 
Національний банк також відповідає за нагляд за діяльністю комерційних банків 
[13]. 

На основі місцевих структур, створених Польським Національним банком 
були створені дев’ять великих регіональних комерційних банків [14], які в 1991 р. 
були перетворені в державні компанії: Гданський банк в Гданську, Сльонзький 
банк в Катовіцах, промислово-торговельний банк в Кракові, депозитно-кредитний 
банк у Любліні, генеральний комерційний банк у Лодзі, Великопольський 
кредитний банк у Познані, Поморський кредитний банк в Щецині, генеральний 
кредитний банк у Варшава, західний банк у Вроцлаві. У листопаді 1993 року 
завершився останній етап виокремлення з Польського Національного банку 
комерційної діяльності. Такі операції були перенесені на новий – Польський 
інвестиційний банк, який взяв на себе частину співробітників, приміщень і коштів 
Польського Національного банку. З появою цих банків структура польської 
банківської системи стала більш прозорою [15]. 

Важливим кроком у процесі зміцнення незалежності Польського 
Національного банку було внесення змін до «Закону про Польський Національний 
банк» від 14 лютого 1992 року [16]. Зміни стосувалися введення нового положення 
про термін дії та чітко визначили ситуації, що можуть спричинити дострокову 
зміну президента. 14 лютого 1992 року також був змінений «Закон про банківську 
діяльність». Монополія банків на здійснення банківської діяльності та 
використання грошових коштів у банку була зміцнена заходами щодо 
кримінальної відповідальності за порушення цієї монополії. Було скасовано 
орієнтацію банків на прийняті парламентом напрями грошово-кредитної політики. 
Були чітко визначені такі поняття, як «національний банк» та «іноземний банк». 
Банкам, які придбали іноземну валюту, надається право на придбання іноземних 
цінних паперів, вибір яких відбувається за погодженням з президентом Польського 
Національного банку, що діє в консультації з міністром фінансів. Банки є 
загальнодоступними, можуть встановлювати процентні ставки по депозитах і 
коштах на банківських рахунках, кредитах і платах за банківські послуги. Вона 
також охоплює заборону сприяння співробітникам, акціонерам і членам банку за 
допомогою процентних ставок за ощадними вкладами, строкових депозитів, 
коштів на рахунках і строкових кредитів за меншу, ніж зазвичай плату. Привілей 
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видачі документів з силою офіційних документів було поширено на всі банки. 
Викреслено спеціальні положення, що стосувалися державно-кооперативних 
банків і ради банків [17]. 

У період реформування банківської системи був анульований закон від 
19 грудня 1992 р. «Про внесення змін до Закону про банківську діяльність» і деякі 
інші акти [18]. Це нововведення внесло зміни у правила впливу на кредитний ліміт 
і норму капіталовкладень, контроль акціонерними банками, акціонерними 
товариствами. У рамках цих змін з кредитного ліміту були вилучені кредити, щоб 
гарантувалися урядом або міжнародними фінансовими установами і були вказані 
президентом Польського Національного банку, видалені стандарти капітало-
вкладень, облігації казначейства та Польського Національного банку [19]. 

Надалі, ми мали справу зі змінами банківської системи, спричинені такими 
причинами. По-перше, Польща прагнула стати членом Євросоюзу. Європейська 
угода від грудня 1991 року, яка налагодила зв’язки між польськими та 
Європейськими спільнотами та їх державами-членами [20], набула чинності 
1 лютого 1994 року, як попередня умова для економічної інтеграції, наближення 
чинного і майбутнього законодавства, зокрема й банківського законодавства. Зміни 
в банківському законодавстві були спрямовані на поступове коригування умов для 
ведення банківської справи в Польщі до стандартів, установлених ЄС. По-друге, 
елементом, який постійно і безпосередньо впливав на форму зміни і внесення 
положень, що регулюють банківську систему в початковий період переходу, було 
економічне становище банків. Досить швидко з’ясувалося, що проблеми польської 
банківської системи потребують створення правових актів, які виходять за рамки, 
встановлені «Законом про банківську діяльність» і «Законом про Польський 
Національний банк». Тому, незалежно від подальших змін, двох вищезазначених 
законів, банківське законодавство поповнювали численні акти, прийняті для більш 
конкретних випадків. 

«Закон про Польський Національний банк» і «Закон про банківську діяль-
ність», прийняті в 1989 році, перестали застосовуватися з набуттям чинності з 
1 січня 1998 року оновлених варіантів «Закону про Польський Національний банк» 
[21] і «Закону про банківську діяльність» [22], прийнятих від 29 серпня 1997 року. 

Основним поняттям, яке використовується в банківському законодавстві з 
1997 року, є положення про банк – визначене в статті 2. Відповідно до нього банк 
як юридична особа, заснований відповідно до положень закону, що діють в рамках 
дозволу на здійснення банківських операцій. Була збережена карно-правова 
відповідальність за банківську діяльність, що надає банкам виняткове право на 
використання слова «банк» і «грошові кошти», на здійснення банківської 
діяльності, пов’язаної зі збором коштів інших фізичних чи юридичних осіб без 
утворення юридичної особи. Активні форми банківської діяльності поділяють на 
три категорії: 

– банківські операції, які можуть бути виконані лише в банках;  
– банківські операції, які можуть бути виконані також іншими організаціями чи 
особами, які не є банками. Вони мають характер банківської діяльності, тільки 
якщо вони виконуються банками; 

– інші види діяльності, які не розглядаються законом як банківські операції. 
Загалом окремі види банківської діяльності були розширені  порівняно з 

положеннями «Закону про банківську діяльність» 1989 року. Значні зміни були 
внесені до правил для конкретних обов’язків і повноважень банків. Суттєво 
змінилася структура банківської таємниці, оскільки сфера її застосування 
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поширюється на всі повідомлення, що стосуються банківських операцій і тих, хто 
бере участь у таких операціях. Доступ до цих інших осіб та повідомлень 
регулюється так, що закон прямо згадує осіб, які мають право доступу до 
секретної інформації та ситуації, в яких діє дозвіл на них. Правила, що 
стосуються банківської таємниці були доповнені положеннями, які накладають 
на банки зобов’язання щодо запобігання використання їх діяльності для 
відмивання грошей і звільняються від відповідальності за збитки, які можуть 
виникнути через це положення і розкриття банківської таємниці відповідно до 
положення, що визначає доступ для уповноважених осіб [23]. Розроблена на 
основі попереднього законодавства ліцензійна система була збережена. 
Наприклад, для відкриття кооперативного банку або банку у формі акційного 
товариства, засновникам необхідно отримати дозвіл від Комісії з банківського 
нагляду, після консультацій з міністром фінансів. Державний банк міг бути 
створений Радою міністрів на прохання міністра фінансів з погодженням Комісії 
з банківського нагляду [24]. 

Політична позиція Польського Національного банку була визначена у 
вищезгаданому законі від 1997 року, і, що дуже важливо, Польською Конституцією 
від 2 квітня 1997 року [25]. Польський Національний банк як центральний банк 
Республіки Польща, у відповідності зі статтею 227 конституції, має виняткове 
право на випуск грошей і здійснення грошово-кредитної політики. Він несе 
відповідальність за вартість польської валюти. Закон зазначає, що основним 
завданням центрального банку є підтримка стабільності цін, підтримка економічної 
політики уряду, якщо це не заважає основній меті Польського Національного 
банку. Перелічено права і резолюції Сейму як критерії, якими має керуватися 
центральний банк у цій співпраці. До основних завдань Польського Національного 
банку, крім виняткового права емісії валюти Республіки Польща, також належать: 

– організація фінансових розрахунків; 
– ведення валютних резервів;  
– ведення операцій з іноземною валютою в межах, визначених законом; 
– ведення банківських послуг, що обслуговують державний бюджет;  
– регулювання ліквідності банків і рефінансування;  
– розробка необхідних умов для розвитку банківської системи;  
– розробка звітного платіжного балансу, сальдо іноземних активів і зобов’язань 
держави;  

– виконання інших обов’язків, передбачених законом.  
Закон розширює положення Конституції, вказує методи різних органів ПНБ, а 

саме: президента, Ради грошово-кредитної політики і Ради директорів. Президент 
ПНБ призначається парламентом на прохання президента терміном на 6 років. 
Одна і та сама особа може бути президентом ПНБ не більше двох термінів поспіль. 
Президент ПНБ є головою Ради грошово-кредитної політики, Ради директорів і  
офіційним представником ПНБ, може брати участь у засіданнях парламенту і Ради 
міністрів. Рада грошово-кредитної політики формується головою та членами, 
призначеними в рівній кількості президентом Польщі, сейму і сенату серед 
спеціалістів у галузі фінансів протягом шести років. Керуючись цілями грошово-
кредитної політики Рада грошово-кредитної політики, зокрема, на кількість 
процентних ставок центрального банку, визначає правила і норми резервування 
банків, визначає верхні межі зобов’язань, що випливають з кредитів, з кредитів в 
іноземних банківських та фінансових установах, затверджує фінансовий план і звіт 
діяльності, річний звіт і принципи операції на відкритому ринку. Рада керує 
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діяльністю Польського Національного банку, і складається з президента – як 
голови, з 6–8 осіб, у тім числі двох віце-президентів. Раду директорів призначає і 
звільняє з посади президент Польщі на прохання президента банку. Рада 
директорів виконує ухвали Ради грошово-кредитної політики і приймає рішення з 
питань, не зазначених у законі, вони належать до виняткової компетенції інших 
органів центрального банку. 

Значним прогресом на шляху реформування польської банківської системи до 
вимог ЄС можна назвати поправки до банківського законодавства введені 
«Законом про банківську діяльність» від 23 серпня 2001 року та іншими законами 
[26]. Цей закон має адаптувати польське банківське законодавство до вимог 
директиви 2000/12/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 року 
про створення і діяльність кредитних установ [27] та інші директиви [28]. 

Поправки регулюють такі області законодавства, як: 
– представлення декларацій про наміри щодо електронних ЗМІ; 
– створення і визначення електронних грошей; 
– введення консолідованого нагляду;  
– зміна положення про співробітництво та обмін інформацією з національними 
та іноземними фінансовими органами з банківського нагляду; 

– модернізація правил про рівень достатності капіталу та введення основою для 
оцінки дотримання принципів нагляду за банками, вимог до капіталу для 
окремих ризиків, у тім числі ринковий ризик; 

– усунення проблем, пов’язаних з використанням двосторонньої сітки у разі 
неплатоспроможності.  

– правила про транскордонні перекази; 
– введення для наглядових цілей таких понять як фінансова установа, 
фінансовий холдинг, холдинг змішаної діяльності, істотний вплив, тісні 
зв’язки; 

– розширення каталогу санкцій, що застосовуються наглядовими органами; 
– модернізація положень, що стосуються прав власності на акції банків у формі 
акціонерних товариств. 
Крім цього, поправки охоплювали елементи, які були необхідні для вільної 

діяльності банківських послуг. З цією метою запроваджено принцип створення і 
ведення діяльності кредитних організацій у Польщі та національних банків у 
Європейському Союзі [29]. 

Започаткований у 1989 році процес глибокого реформування польської 
банківської системи, який спрямований на її адаптацію до потреб і вимог 
ринкової економіки, став одночасно процесом поступового зближення 
банківського законодавства до стандартів ЄС. Хоча зазначимо, що рівень 
гармонізації польського банківського законодавства до норм Європейського 
союзу одразу вважався одним з найвищих. Лише в деяких аспектах об’єднання 
відбулося 1 травня 2004 року, тобто в момент формального вступу Польщі до 
Європейського союзу. Зазначимо, що в момент прийняття 29 серпня 1997 
«Закону про банківську діяльність» і «Закону про Польський Національний 
банк», акти характеризуються високим ступенем сумісності з законодавством 
Європейського союзу. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПОСЛЕ 1989 ГОДА  

Р. Сура 

Люблинский Католический университет имени Іоанна Павла II 
Алее Рацлавицке, 14, 20-950 Люблин, Польша 

В статье проанализирован начатый в 1989 году процесс глубокого реформирования 
польской банковской системы, направленный на ее адаптацию к потребностям и 
требованиям рыночной экономики. Этот процесс стал одновременно процессом 
приближения банковского законодательства к стандартам Европейского союза, хотя 
уровень гармонизации польского банковского законодательства к нормам ЕС с самого 
начала считался одним из наиболее высоких. Следует отметить, что в момент принятия 
29 августа 1997 «Закона о банковской деятельности» и «Закона о Польском Националь-
ном банке»,акты характеризуются высоким уровнем соответствия законодательству ЕС. 

Ключевые слова: банковская система, банковское законодательство, банк, 
Польский Национальный банк, реформа. 

REFORMING OF POLISH BANK SYSTEM AFTER 1989 

R. Sura 

Ivan Pavlo II Catholic University of Lublin 
Ratslavitske avenue, 14,PL-20-950 Lublin, Poland 

The article concerns the analysis of the process of significant reforming of Polish banking 
law after 1989, designed at its adapting to needs and requirements of market economy. 
Simultaneously this process was the process of lasting adjusting of Polish bank legislation with 
the standards of the European Union, though the level of harmonization of Polish bank legislation 
with the EU standards was considered to be the highest from the very beginning. The author 
stresses, that at the moment of adoption of Law «On Banking activity» and Law «On the Polish 
National Bank» of 29 August, 1997, they were characterized by a high level of consistency with 
the EU standards. 

Key words: bank system, bank legislation, bank, Polish National Bank, reform. 
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ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ  
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

УДК 347.4  

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ  
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

А. Герц  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Аналізуються особливості договору про надання медичних послуг, зосереджено увагу 
на порядок його укладання. 

Ключові слова: договір про надання медичних послуг; медична допомога; медична 
діяльність. 

Система охорони громадського здоров’я, доступність, якість медичних послуг, 
захист прав пацієнтів, як складової прав людини, поки що не стало пріоритетними 
напрямками державної політики. В Україні практично при кожному зверненні 
пацієнта до медичної установи чи лікаря порушується те чи інше його право, а 
досить часто всі можливі його права одночасно. 

Права пацієнта завжди пов’язані з обов’язком держави, лікаря чи іншого 
медичного працівника. Не визначивши права, не можна встановити обов’язок тих, 
хто має гарантувати ці права, більше того, кожне право пацієнта повинно бути 
забезпечене відповідними механізмами їх реалізації. Чинне законодавство у сфері 
охорони здоров’я лише декларативно зазначає основні права пацієнтів без чіткої їх 
прив’язки до відповідних обов’язків лікарів, що, в свою чергу, призводить до 
довготривалості розгляду спорів між пацієнтом та лікарем чи медичною 
установою, адже жодного механізму реалізації права пацієнта та його захисту 
нормативно-правовими актами чітко не визначено. 

Стаття 49 Конституції України закріплює право громадянина на безоплатну 
медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я і 
водночас гарантує розвиток лікувальних закладів усіх форм власності. 

До джерел договірного регулювання правовідносин щодо надання медичних 
послуг належать Цивільний кодекс України [1], Основи законодавства України про 
охорону здоров’я [2], Закон України «Про захист прав споживачів» [3]. 

Щодо правової природи відносин з надання медичних послуг, то у науковій 
літературі обґрунтовуються декілька позицій. Одні вчені, наприклад, А. М. Савицька, 
М. С. Малеїн та інші, відносини з приводу надання медичної допомоги вважають 
предметом цивільно-правового регулювання. Вони стверджують, що основою надання 
медичної допомоги є договір, який за своєю природою є цивілістичним. 

Інші вчені (Р.І. Іванова, В.А. Тарасова) розглядають медичне право як 
підгалузь права соціального забезпечення, аргументуючи цей висновок тим, що 
охорона здоров’я має тісний зв’язок з державою, а медичне обслуговування 
розглядають як форму державних соціальних гарантій, подібну до пенсійного 
забезпечення.  
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Договір про надання медичних послуг є найпоширенішою підставою виник-
нення цивільно-правових відносин з оплатного надання даних послуг. На договір 
про надання медичних послуг поширюються загальні положення цивільного права 
про правочин і договір. Тому договір про надання медичних послуг слід 
розглядати як домовленість сторін цього договору, а саме – пацієнта і медичної 
установи, у формі погодженої з медичною установою згоди пацієнта на надання 
медичної допомоги згідно з загально – цивільними умовами дійсності на набуття 
чинності договором. 

Отже, за договором про надання медичних послуг одна сторона – медична 
організація, лікар, зобов’язується надати, а інша сторона – пацієнт, прийняти та 
оплатити оплатні послуги, відповідно до умов договору.  

Римські юристи характеризували його як двосторонній, консенсуальний і 
оплатний договір, який встановлювався на основі взаємних і погоджених волевияв-
лень наймача (conductor) і працівника, що найнявся (locator).  

Даний договір є результатом погодження волевиявлень суб’єкта надання 
медичних послуг, з однієї сторони, і фізичної особи, з іншої. Волевиявлення 
укласти договір називається пропозицією (офертою), а його прийняття 
(акцептом). Згідно п. 1 ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту 
одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про 
прийняття цієї пропозиції.  

Слід погодитися з Я. Шаппом, що модель укладення договору за допомогою 
пропозиції й прийняття орієнтується, насамперед, на укладення договору шляхом 
обміну листами, коли одна сторона пропонує іншій укласти договір на певних 
умовах, а інша сторона приймає цю пропозицію. Однак у багатьох випадках ця 
модель не прийнятна [4, с. 183]. 

Справді, як розгледіти чітку пропозицію до укладення договору, коли 
громадянин, який відчуває певне незадоволення станом свого здоров’я чи потребує 
лікування, звертається в конкретну медичну організацію чи до особи, котра 
здійснює приватну медичну практику і після викладу їм своїх проблем і одержання 
необхідної інформації погоджується з визначеними ними ж необхідними в 
конкретній ситуації медичними послугами? 

На думку М.М. Малеїна, вже саме звертання громадянина в лікувальний 
заклад розцінюється як оферта до укладення договору [5, с. 29]. Що стосується 
акцепту лікувального закладу, то про нього, на думку того ж автора, можна 
говорити, певною мірою, умовно. У цьому відношенні лікувальні заклади не є 
винятковими у порівнянні з іншими спеціалізованими організаціями (підприєм-
ствами торгівлі, громадянського харчування, побутового обслуговування, 
закладами культури), зобов’язаними за законом та положеннями про них 
надавати різні послуги населенню. Разом із тим, зауважує М.М. Малеїна, деякі 
елементи акцепту очевидні. Так, при зверненні громадянина до лікувального 
закладу уточнюються характер необхідної допомоги, місце її надання, 
визначається конкретний лікар, а іноді метод діагностики й лікування. Якщо ж 
лікувальний заклад виставляє книгу запису на прийом до лікаря – це, як вважає 
А. М. Савицька, є не що інше, як пропозиція до укладення договору про 
надання медичної допомоги, де запис громадянина є прийняттям пропозиції 
[6, с. 32]. 

Слід підкреслити, що договір про оплатне надання медичних послуг є консен-
суальним, оскільки права й обов’язки у сторін виникають із моменту досягнення 
ними згоди щодо всіх істотних умов.  
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Як випливає з назви, цей договір є оплатним, тому що припускає наявність у 
зобов’язанні зустрічного майнового надання, причому, за загальним правилом, 
еквівалентного. Для суб’єкта надання медичних послуг оплатність здійснюється в 
одержанні винагороди (оплати) за медичні послуги. Для фізичної особи вона 
вбачається у виникненні в неї права вимоги до суб’єкта надання медичних послуг 
на здійснення стосовно неї дій медичного характеру.  

Договір про оплатне надання медичних послуг слід віднести до числа публіч-
них договорів, адже публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець 
взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання 
послуг кожному, хто до неї звернеться, наприклад, медичне обслуговування. 
Причому умови такого договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, 
крім тих, кому за законом надано відповідні пільги. 

Вважаю, що необхідно нормативно врегулювати відносини між приватними 
комерційними медичними закладами і споживачами, тобто відносини між населен-
ням і лікувально-профілактичними закладами. 

Виділяючи підприємців як суб’єктів публічного договору, законодавець не 
відносить до цих суб’єктів підприємницькі організації. Це все призводить до того, 
що приватні заклади охорони здоров’я не відносять свої види діяльності до 
публічних договорів. Більш правильним є визначення в ЦК Росії (ч. 1 ст. 426), 
оскільки там використано поняття «комерційні організації», що більш широко 
регулює спектр діяльності [7, 50]. 

Медичне обслуговування включене ЦК України в перелік сфер діяльності 
підприємця, на які поширюються вимоги ст. 633 ЦК. Вважаю, що крім 
підприємців, які займаються медичною діяльністю, і медичні заклади входять в 
коло суб’єктів публічного договору, оскільки безпосередньо надають населенню 
послуги. 

На сьогодні більшість послуг медичного характеру надаються державними 
медичними установами, на які, виходячи з прямого тлумачення закону, вимоги про 
публічний договір не розповсюджуються. 

Складається ситуація, коли пацієнтові, що звернувся за медичною послугою в 
комерційну медичну організацію, законом гарантоване укладання з ним договору 
на надання платних медичних послуг, тоді як громадянинові, що звернувся за 
платними медичними послугами до державної медичної установи, таких гарантій 
закон не надає. 

Як зазначено вище, обов’язковим учасником публічного договору є підпри-
ємець, що займається підприємницькою діяльністю. У переліку діяльності, вказа-
ному в ст. 633 ЦК України, виділені поширені види діяльності. Поза сумнівом, дані 
сфери зачіпають інтереси найбільшої частини споживачів. Тому дія ст. 633 ЦК 
України повинна поширюватися і на діяльність підприємницьких і непідприєм-
ницьких організацій. 

У публічному договорі, як влучно зауважив М.І. Брагінський, у кінцевому 
рахунку визначальне значення має воля сторін [8, с. 14]. 

Розглядаючи положення законодавства про публічний договір, необхідно 
звернути увагу на ще один вид договору, виділений законодавцем, – договір 
приєднання. 

Відповідно до ст. 634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого 
встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який 
може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 
договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.  
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На законодавчому рівні типова форма договору на надання платних медичних 
послуг не прийнята. Проте багато медичних закладів самостійно розробляють 
бланки стандартної форми договору. Громадянинові, що звернувся сьогодні в 
будь-який медичний заклад для отримання платних медичних послуг, надається у 
письмовій формі договір типової форми, яка прийнята в даному закладі. Фактично 
з боку громадянина-пацієнта в договір вносяться дані про особу громадянина і про 
послуги, що надаються. Права і обов’язки сторін мають встановлену форму, до 
яких зміни не вносяться. Незважаючи на обмеженість прав, наданих законом на 
участь у розробці договору приєднання, у громадянина є право зажадати 
розірвання або зміни договору у випадках, передбачених законом. 

З урахуванням викладеного можна віднести договір на надання платних 
медичних послуг до договору приєднання. Проте, неможливо віднести договір на 
надання платних медичних послуг тільки до договору публічного або тільки до 
договору приєднання. Договір, що укладається громадянином-пацієнтом з медич-
ною організацією, може бути як договором публічним, так і договором 
приєднання, оскільки публічний договір визначає можливість укладення договору 
взагалі, а договір приєднання – спосіб укладення договору. 

Слід також зазначити, що правовідносини з надання медичних послуг 
належать до групи так званих алеаторних (ризикових) правочинів. Будь-яке 
медичне втручання передбачає певні ризики. При цьому йдеться не тільки про 
ризики невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договором, а й про 
можливість завдання шкоди здоров’ю чи життю пацієнта.  

Суб’єктами медичної діяльності можна вважати державні й приватні медичні 
організації (як комерційні, так і некомерційні), а також фізичних осіб (лікарів, 
фельдшерів, медичних сестер), які самостійно здійснюють приватну медичну 
діяльність з відповідною ліцензією, а пацієнтом – споживача медичних та 
пов’язаних з ними послуг, незалежно від того, хворий він чи здоровий.  

Отже, загальною обов’язковою вимогою до суб’єкта надання медичних послуг – 
медичної організації є наявність у неї ознак юридичної особи, що створена і 
зареєстрована в установленому законом порядку. До фізичної особи, що бажає 
займатися приватною медичною практикою – її повна цивільна дієздатність (ст. 50 
ЦК України), а також державна реєстрація в порядку, встановленому законом 
(ст. 50 ЦК України). 

До цього необхідно додати, що оскільки діяльність, пов’язана з наданням 
різних медичних послуг населенню, знаходиться під особливим контролем 
держави, їй повинно передувати одержання названими суб’єктами відповідного 
дозволу (ліцензії). Іншими словами, ліцензування медичної практики – це певний 
спосіб державного регулювання відносин щодо надання медичних послуг і 
забезпечення єдиних умов для всіх суб’єктів у галузі охорони здоров’я.  

Фактична нерівність сторін договору по наданню платних медичних послуг є 
основною проблемою в даній галузі. Пацієнт як особа, що не володіє професійними 
знаннями в галузі медицини, не завжди в змозі визначити зміст умов договору, що 
укладається, обсяг і якість медичної допомоги відносно поставленого діагнозу, 
тривалість і ефективність лікування залежно від інформованості. У випадках, коли 
згідно з законом неповнолітній не здатний надати згоду на втручання, таке 
втручання може бути здійснене тільки з дозволу його представника, або органу 
публічної влади, або особи чи установи, передбачених законом. 

Особа виконавця в договорі про надання медичних послуг має особливе 
значення порівняно з договорами про надання багатьох інших послуг. Професій-
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ний рівень того чи іншого медичного фахівця може суттєво відрізнятися, і тому 
для замовника (пацієнта) особа безпосереднього виконавця завжди має важливе 
значення. Крім того, відповідно до положень ст. 902 ЦК України виконавець 
повинен надавати послугу особисто. У разі надання послуг медичним закладом 
(виконавцем, надавачем послуг пацієнтові) у юридичному сенсі є сам заклад, а не 
конкретний медичний працівник. Те ж стосується і відповідальності такого 
роботодавця (виконавця de jure) за дії його працівників (виконавців de facto) як за 
договірними, так і за позадоговірними зобов’язаннями перед одержувачем послуги. 
Проте закон дає можливість залучати до надання медичних послуг за договором й 
інших осіб (медичні заклади, приватно практикуючих лікарів-підприємців). Такі 
особи у юридичному сенсі розглядаються як субпідрядники. За ЦК України для 
споживача (замовника, пацієнта) основним боржником за зобов’язаннями є його 
контрагент за договором, який отримує плату. Однак медичним закладам рекомен-
дується окремо передбачати у договорі можливість залучення третіх осіб до 
надання не тільки медичних, а й сервісних (атрибутивних) послуг. 

На практиці при укладенні договорів про надання медичних послуг громадяни 
стикаються з такими проблемами, як некоректне визначення предмета договору 
про надання медичної послуги, помилки у визначенні правового статусу сторін, 
неможливість запропонувати власні умови договору.  

За результатами проведеного Центром медичного права правового дослід-
ження договорів, які нині використовуються у вітчизняній медичній практиці, 
можна зробити основний висновок: ні медична організація, ні пацієнт не мають 
належного юридичного захисту.  

У змісті договорів нерідко допускаються помилки й при їх укладанні, серед 
яких слід виділити такі: 

1) оформлення договірних відносин з пацієнтами відбувається шляхом 
складання одного документа, який залишається у медичній установі, а в 
договорі зазначається, що примірників два;  

2) договір з пацієнтом від імені медичної організації укладає лікуючий лікар, 
який може представляти медичну організацію тільки на підставі належним 
чином оформленої довіреності, а в договорі зазначається, що він діє на 
підставі Статуту; 

3) укладення договорів про надання платних медичних послуг з пацієнтом, 
який не пред’явив документа, що засвідчує особу, може призвести до 
неможливості встановити особу боржника з оплати та до визнання 
договору недійсним. 

Незважаючи на зазначені правові труднощі, кожна медична організація здатна 
розробити та правильно використовувати свій юридично бездоганний договір про 
надання медичних послуг.  
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Досліджено питання правового становища органів місцевого самоврядування при 
зверненні їх до суду із заявою для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб. Розглянуто 
неоднорідні думки науковців стосовно цієї проблематики та здійснено порівняльний аналіз 
правосуб’єктності цих органів зі сторонами та представниками у цивільному процесі. 
Запропоновано вирішення цього питання, що важливо для визначення обсягу 
процесуальних прав та обов’язків цих органів. 

Ключові слова: правосуб’єктність органів місцевого самоврядування у цивільному 
процесі, сторони у цивільному процесі, процесуальний представник, матеріально-правовий 
інтерес, процесуальний інтерес. 

Органи місцевого самоврядування входять до переліку суб’єктів, перед-
бачених ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 
України) [1], які мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до 
суду із заявами для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб. 
Правосуб’єктність цих органів не має спеціальної назви, з огляду на те, що у 
судовій практиці їх переважно називають позивачами, а в науці пропонують 
застосовувати такі терміни, як позивачі у процесуальному розумінні, позивачі 
особливого виду, сторони у процесуальному розумінні чи просто сторони. На 
відміну від судової практики, у науці останні тенденції свідчать про 
необхідність прирівняння участі суб’єктів захисту прав інших осіб у формі 
звернення до суду із заявами до правового становища представників. Це 
пов’язано з усталенням принципу диспозитивності цивільного процесу (ст. 11 
ЦПК України), у зв’язку з чим інститут захисту прав інших осіб почали 
розглядати як посягання на права особи на звернення до суду та ведення 
процесу на власний розсуд. 

Участь органів місцевого самоврядування у цивільному процесі, зокрема, 
таких, як органи опіки і піклування, управління з питань захисту прав споживачів, 
управління комунального майна, має високу суспільну значущість та сприяє 
забезпеченню прав громадян. Тому важливо правильно встановити правове 
становище цих органів у цивільному процесі, оскільки це впливає на визначення 
обсягу їх процесуальних прав та обов’язків. У межах статті неможливо 
проаналізувати усі погляди щодо цього питання, тому зупинимося на основних із 
них і лише стосовно справ позовного провадження. 

Варто звернути увагу, що у ч. 1 ст. 30 ЦПК України зазначено, що сторонами в 
цивільному процесі є позивач і відповідач, проте нормативного визначення 
зазначених учасників цивільного процесу немає. У ч. 2 ст. 30 ЦПК України 
вказано, що позивачем і відповідачем можуть бути фізичні та юридичні особи, а 
також держава [1]. Згідно з ст. 124 Конституції України [2] та ч. 1 ст. 3 ЦПК 
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України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів.  

У науковій літературі поняття сторін розкривається більшістю процесуалістів 
за допомогою виокремлення їхніх суттєвих ознак, а саме: 1) наявність у них 
особистої юридичної зацікавленості (матеріально-правової та процесуально-
правової), зумовленої тим, що сторони є суб’єктами допроцесуальних правовідно-
син [3, с. 67].  

При цьому варто зазначити, що згідно з ЦПК України можлива ситуація, в 
якій матеріально-правові відносини між сторонами відсутні, коли, наприклад, 
позивач не має права вимоги або відповідач не має відповідного обов’язку 
перед позивачем, тобто сторони є неналежними. Достатньою підставою для 
отримання правового статусу позивача є подання позовної заяви і суб’єктивна 
переконаність в тому, що права цієї особи порушені, оспорені або невизнані. 
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 214 ЦПК України вже під час ухвалення рішення суд 
вирішує питання про те, які правовідносини сторін випливають із встановлених 
обставин [1]. 

Отже, цивільно-процесуальна правова наука вирізняла сторони з-поміж 
інших учасників цивільного процесу саме за наявністю у них матеріально-
правової заінтересованості у вирішенні цивільної справи судом, проте на 
сьогодні наявність такої заінтересованості не є передумовою звернення до суду, 
тому будь-яка особа, подавши позовну заяву, набуває правового статусу 
позивача, а кожна особа, яку вона вказує у позовній заяві як відповідача, набуває 
правового статусу цього учасника цивільного процесу; 2) сторони заінтересовані 
в отриманні позитивного для себе рішення у справі; 3) процес у конкретній 
справі ведеться від імені і в інтересах сторін; 4) сторони розпоряджаються у 
процесі належними їм правами, в тому числі щодо розпорядження предметом 
спору. Зокрема, лише сторони наділені правами, передбаченими ст. 31 ЦПК 
України, а саме – позивач має право протягом усього часу розгляду справи 
збільшити чи зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а 
відповідач має право визнати позов повністю або частково; до початку розгляду 
судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви 
змінити предмет чи підставу позову, а відповідач – пред’явити зустрічний позов; 
сторони можуть укласти мирову угоду; кожна із сторін має право вимагати 
виконання судового рішення в частині, що стосується цієї сторони [1]; 5) сторони 
несуть судові витрати у справі; 6) матеріально-правова сила судового рішення 
розповсюджується на сторін; 7) правосуб’єктність сторін допускає право-
наступництво відповідно до ст. 37 ЦПК України.  

У науковій літературі запропоновано таке визначення сторін у цивільному 
процесі: сторони – це основні особи позовного провадження, особисто заінтересо-
вані у позитивному судовому рішенні, від імені і в інтересах яких ведеться справа і 
на яких розповсюджується матеріально-правова сила рішення та покладаються 
судові витрати [4, с. 54–56].  

З огляду на те, що визначення сторін у цивільному процесі подається через 
перелік їх відмінних ознак, можна запропонувати ширше визначення, а саме, 
сторони у цивільному процесі – це особи, щодо яких припускається наявність 
особистої матеріально-правової та процесуальної заінтересованості у вирішенні 
справи, від імені та в інтересах яких ведеться процес у конкретній справі, які 
здійснюють в процесі належні їм права, в тому числі щодо розпорядження 
предметом спору, та несуть судові витрати у справі, які заінтересовані в отриманні 
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позитивного для себе рішення суду, поширеного на них, та правосуб’єктність яких 
допускає правонаступництво у цивільному процесі.  

Визначивши ознаки сторін у цивільному процесі, порівняємо їх за цими 
ознаками із особами, котрі звертаються до суду із заявою для захисту прав та 
інтересів інших осіб: 

1) якщо у сторін припускається наявність матеріально-правового інтересу в 
цивільній справі, то у суб’єктів захисту прав інших осіб такий інтерес завідомо 
відсутній. Суб’єкти ст. 45 ЦПК України мають у справі лише процесуальний 
інтерес, що полягає у досягненні такого процесуального результату у формі 
рішення суду, який би відповідав завданням їхньої участі в процесі, пов’язаним з 
компетенцією цих органів, що зумовлює службовий характер такого інтересу. В 
разі зверненні цих органів до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів 
інших осіб чи суспільних інтересів в основі їх заінтересованості є персоніфікова-
ний або неперсоніфікований суспільний інтерес; 

2) рішення у справі не зачіпає прав та інтересів суб’єктів захисту прав інших 
осіб, проте вони заінтересовані у такому рішенні суду, яке б відповідало завданням 
та меті їхньої участі у цивільному процесі, що визначені законом; 

3) процес у справі вони ведуть не у власних матеріально-правових інтересах, 
а в інтересах інших осіб. При цьому такі особи виступають у процесі від свого 
імені, а не від імені особи, для захисту прав чи інтересів якої вони звернулися  
до суду; 

4) суб’єкти захисту прав інших осіб не наділені усіма правами сторін, оскільки 
права щодо розпорядження предметом спору є урізаними, зокрема, відповідно до 
ч. 1 ст. 46 ЦПК України вони не мають права укладати мирову угоду, правові 
наслідки застосування деяких прав сторони є змінені; 

5) суб’єкти захисту прав інших осіб згідно з п. 10 ст. 4 Декрету КМ України 
«Про державне мито» звільняються від сплати державного мита [5]; 

6) рішення суду у цивільній справі не торкається прав та інтересів суб’єктів ст. 
45 ЦПК України, оскільки вони завідомо не є учасниками тих матеріально-
правових відносин, які є предметом розгляду у суді; 

7) ст. 37 ЦПК України стосовно процесуального правонаступництва не 
поширюється на суб’єктів захисту прав інших осіб, оскільки вони не беруть участі 
у відносинах, щодо яких виник спір, а тому їх заміна з якихось підстав у цих 
відносинах неможлива.  

Отже, правовий статус суб’єктів захисту прав інших осіб, зокрема, органів 
місцевого самоврядування, не відповідає усім ознакам сторін у цивільному 
процесі, тому прирівнювання цих учасників процесу у судовій практиці може 
призвести до неправильного вирішення справ. 

У науковій літературі висловлюють погляду про те, що участь суб’єктів 
захисту прав інших осіб у цивільному процесі є різновидом процесуального 
представництва. Зокрема, таку позицію висловлювала Г.З. Лазько [6, с. 11].  

Неправильним є ототожнення процесуального становища суб’єктів захисту 
прав інших осіб з представництвом сторін і третіх осіб, на думку науковців 
М.С. Шакарян [7, с. 203–204], А.А. Добровольського [8, с. 107], М.Й. Штефана 
[9, с. 151–152]. 

Для того, щоб порівняти правове становище представника та суб’єкта захисту 
прав інших осіб у цивільному процесі, розглянемо саме поняття представництва та 
його види. Під представництвом в теорії цивільного процесуального права 
розуміють відношення, в силу якого одна особа виконує процесуальні дії в межах 
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наявних в неї повноважень від імені та в інтересах особи, яка бере участь у справі, в 
цілях надання допомоги довірителю для захисту його прав в суді. Діяльність 
представника повинна бути правомірною, спрямованою на досягнення визначених 
наперед наслідків для довірителя. У правовідносинах представництва розрізняють 
зовнішні відносини, які складаються між представником та судом, і внутрішні 
відносини між представником та довірителем. Перші регулюються нормами 
цивільного процесуального права і є тільки процесуальними. У внутрішніх 
відносинах представництва розрізняють як процесуальні (наприклад, 
правовідносини з оформлення повноважень повіреного), так і матеріально-правові 
відносини, що виникають на основі цивільно-правових договорів. У теорії 
цивільного процесуального права розрізняють законне та договірне представництво. 

Договірним, чи добровільним представництвом, називають представництво, 
що базується на домовленості між стороною в процесі і матеріально заінтересо-
ваною особою.  

Більш вираженою є відмінність процесуального становища суб’єктів захисту 
прав інших осіб від договірного представництва. Тому перелічимо основні 
відмінності між цими двома інститутами у цивільному процесі, та ті спільні 
ознаки, які їм властиві. 

Спільними рисами між інститутом договірного представництва та суб’єктами 
захисту прав інших осіб є такі: 

1) вони є особами, які беруть участь у справі згідно з ст. 26 ЦПК України, які 
не мають матеріально-правового інтересу у справі, тобто не є учасниками 
матеріального правовідношення, спір про яке розглядається в суді. Проте за ними 
визнається процесуальний інтерес у справі; 

2) захищають права інших осіб у цивільному процесі, тобто всі процесуальні 
дії та рішення суду відображається на правах та обов’язках осіб, для захисту прав 
та інтересів яких вони звернулися до суду. 

Ознаками, які суттєво відрізняють договірного представника від суб’єкта 
ст. 45 ЦПК України є:  

1) закон не потребує укладення будь-якого договору між стороною і суб’єктом 
ст. 45 ЦПК України, тому відносинами, характерними для договору доручення 
вони не пов’язані. Представник перебуває в цивільних правовідносинах зі 
стороною в процесі на підставі договору доручення, а суб’єкти захисту прав інших 
осіб звертаються до суду у випадках, встановлених законом. 

2) судовий представник зв’язаний волею особи, яку представляє, і не може 
виступати проти інтересів довірителя, діє від його імені. Суб’єкти ст. 45 ЦПК 
України діють від свого імені у випадках, передбачених законом, самостійно 
висловлюють свій погляд на справу. Закон не зобов’язує їх узгоджувати свою 
позицію з волею сторони.  

Так, є суттєві відмінності між правовим становищем договірного представника 
і суб’єкта захисту прав інших осіб. Тому розглянемо детальніше становище 
законного представника у цивільному процесі.  

Питання законного процесуального представництва регулюється ст.ст. 39 та 43 
ЦПК України. Проте в ст. 39 ЦПК України немає визначення законного представ-
ництва, а перелічуються випадки, коли воно застосовується. Законними представ-
никами є батьки, опікуни, піклувальники та інші особи, визначені законом.  

Характерною ознакою законного представництва є те, що законні представ-
ники вчиняють від імені осіб, яких представляють, всі процесуальні дії, право на 
вчинення яких належить представникам з обмеженнями, передбаченими законом. 
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Законне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи 
судового акта, і його особливістю є те, що представникові не потрібно згоди особи, 
яку він представляє, на вчинення тих чи інших процесуальних дій [10, с. 145]. 
Враховуючи те, що суб’єкти захисту прав інших осіб майже не обмежені у 
здійсненні процесуальних прав, випадки, коли вони можуть звертатися до суду, 
базуються на законі, тому, очевидно, може йтися про різновид законного пред-
ставництва. 

Такого погляду дотримується Г.З. Лазько, яка зазначає, що законне цивільне 
процесуальне представництво – це самостійний вид цивільного процесуального 
представництва, який ґрунтується винятково на нормах закону, що визначає умови, 
підстави та цивільно-процесуальні механізми участі цивільного процесуального 
представника у забезпеченні та захисті цивільних прав особи. У здійсненні 
законного цивільного процесуального представництва особлива роль належить 
спеціально створеним у державі інституціям, головне призначення яких – 
здійснення процесуального представництва і, у зв’язку з цим, захист прав та 
інтересів особи. До таких органів зачисляють органи прокуратури, уповноваженого 
ВР України з прав людини, органи державної влади та місцевого самоврядування 
[6, с. 15].  

Не можна цілком погодитись із вище запропонованим визначенням 
законного цивільного процесуального представництва, оскільки підставою його 
виникнення, крім закону, може бути ще адміністративний чи судовий акт. Проте 
цього також недостатньо, оскільки потрібна наявність одного з юридичних 
фактів: спорідненість, усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо. 
Тобто, між довірителем та законним представником існують або встановлюються 
певні матеріальні правовідносини, що і є підставою для здійснення у цивільному 
процесі законного представництва. Також науковець вважає, що особлива роль у 
здійсненні цивільного процесуального представництва належить суб’єктам ст. 45 
ЦПК України, оскільки основне їх призначення – здійснення процесуального 
представництва. З цим не можна погодитися, оскільки перелічені суб’єкти є 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність 
яких регламентується законодавством у сфері адміністративного права, до 
повноважень яких віднесені певні публічні функції, а їхня діяльність ґрунтується 
на зовсім інших принципах, аніж ті, що діють у цивільному процесуальному 
праві. Тому участь цих органів у цивільному процесі із заявами про захист прав, 
свобод чи інтересів інших осіб є швидше винятками, які чітко встановлені 
законом, і які зумовлені необхідністю виконання певних владних функцій 
засобом звернення до суду.  

По суті, дотримуючись такого підходу, науковець пропонує закріпити за 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування статус 
безоплатної адвокатури. Проте повнолітній дієздатній особі, яка навіть 
належить до соціально незахищених верств суспільства, законний представник 
з майже необмеженими процесуальними можливостями не потрібен. Якщо 
особа необмежена в дієздатності, її воля має бути визначальною. Особа не може 
в процесі мати менше прав, ніж сторона, яка бере участь в аналогічній справі, 
але в якій нема захисника прав інших осіб. Крім того, не потрібно вигадувати 
додатковий інститут у цивільному процесуальному праві, якщо є інститут пред-
ставництва, а не покладати на органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування невластиві їм функції представництва особи у цивільному 
процесі. Отож ми бачимо, що мета участі представника та суб’єктів ст. 45 ЦПК 
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України є абсолютно відмінними, та іншою є сама правова природа цих 
інститутів. 

З’ясуємо, які спільні ознаки є між законними процесуальними представниками 
та суб’єктами захисту прав інших осіб:  

1) це ті самі ж спільні ознаки, про які ми зазначали, говорячи про договірне 
процесуальне представництво, а саме, вони не є учасниками спірного матеріаль-
ного правовідношення, не мають суб’єктивної матеріальної заінтересованості в 
розгляненій справі. Діють для захисту прав інших осіб, тому результати їх 
процесуальної діяльності завжди відображаються на правах та інтересах, що 
належать іншим суб’єктам; 

2) зближує законного представника та суб’єктів ст. 45 ЦПК України те, що 
повноваження на участь у справі вони отримують на підставі закону, а не на 
підставі договору доручення; 

3) діють у цивільному процесі без згоди особи, яку представляють, на 
вчинення тих чи інших процесуальних дій. 

Можна виділити також ознаки, які суттєво відрізняють законного процесуаль-
ного представника та суб’єктів захисту прав інших осіб, а саме: 

1) законний процесуальний представник виконує в процесі правомочності 
особи, яку представляє, оскільки його участь у процесі зумовлена наявністю 
визначеного матеріального зв’язку з довірителем. Це може бути цивільне 
правовідношення, яке виникає з сімейних правовідносин тощо. Суб’єкти ст. 45 
ЦПК України не мають жодних матеріальних правовідносин зі стороною у 
цивільному процесі; 

2) з огляду на те, що між довірителем та законним процесуальним представником 
існує певний матеріально-правовий зв’язок, законне представництво припиняється, якщо 
передбачена законом підстава для законного представництва втрачає актуальність. 
Наприклад, повноваження батьків як законних опікунів припиняються з моменту 
досягнення дитиною повноліття, і згодом вони можуть брати участь у цивільному 
процесі лише за згодою дитини та на основі наданих їм повноважень. Тоді, як випадки 
участі суб’єктів ст. 45 ЦПК України визначаються законом, і немає іншого юридичного 
факту, який би обумовлював припинення участі суб’єкта захисту прав інших осіб у 
цивільному процесі; 

3) законний процесуальний представник завжди виступає не від свого імені, а 
від імені довірителя. Суб’єкти захисту прав інших осіб завжди виступають від 
свого імені.  

Отже, є суттєві ознаки, за якими ми відрізняємо законного процесуального 
представника у цивільному процесі від суб’єкта ст. 45 ЦПК України. 

Так, порівнявши органи місцевого самоврядування (інші суб’єкти ст. 45 ЦПК 
України) з процесуальними представниками, ми зробили висновок про неможли-
вість ототожнення їх у правовому становищі в цивільному процесі.  

Отже, орган місцевого самоврядування, беручи участь у цивільному процесі, 
є самостійною процесуальною фігурою, наділеною визначеним обсягом прав та 
обов’язків, спрямованих на реалізацію своїх мети та завдань. ЦПК України надає 
термінові «орган місцевого самоврядування» процесуального значення, і, на 
нашу думку, цілком слушно. Органи місцевого самоврядування як представники 
певної територіальної громади повинні брати участь у суспільно важливих 
справах, що визначає саме походження їх участі у цивільному процесі. Так, немає 
потреби пошуку іншого терміна, який би означував участь цих органів у процесі, 
оскільки саме поняття «орган місцевого самоврядування» має процесуальне 
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значення у розумінні ЦПК України. Ці органи посідають самостійне правове 
становище у цивільному процесі, тому не можуть брати участі у разі розгляду 
справ, відкритих за їх заявою про захист прав інших осіб, ні як сторона, ні як 
представник. 

Список використаної літератури 

1. Цивільний кодекс України від 28.06.1996 р. № 435–IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. – № 40. – Ст. 356. 

2. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

3. Шутенко О.В. Проблемы диспозитивности в гражданском судопроизводстве / 
О.В. Шутенко. – Х. : Новое слово, 2004. – 200 с. 

4. Тертышников В.И. Гражданский процесс Украины (лекции) : учеб. пособ. / 
В.И. Тертышников. – Х. : Изд-во СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2007. – 280 с. 

5. Декрет КМУ «Про державне мито» № 7-93 від 21 січня 1993 року : [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

6. Лазько Г.З. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Г.З. Лазько. – 
Київ, 2006. – 19 с.  

7. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права / М.С. Шака-
рян. – М., 1970. – 214 с.  

8. Добровольский А.А. Участие органов государственного управления в гражданском 
процессе / А.А. Добровольский. – М. : Госюриздат, 1958. – 164 с. 

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс / 
М.Й. Штефан. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с. 

10. Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу 
України / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – К. : Видавництво «Істина», 2006. –  
944 с. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ К СУДУ  

С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ДРУГИХ ЛИЦ 

Ю. Дацко 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко  
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследовано вопрос правового положения органов местного 
самоуправления при обращении их к суду с заявлением для защиты прав, свобод и 
интересов других лиц. При этом рассмотрены неоднородные мнения ученых 
относительно этой проблематики и осуществлен сравнительный анализ правосубъект-
ности этих органов со сторонами и представителями в гражданском процессе. 
Предложено решение этого вопроса, что важно для определения объема процес-
суальных прав и обязанностей этих органов.  

Ключевые слова: правосубъектность органов местного самоуправления в 
гражданском процессе, стороны в гражданском процессе, процессуальный предста-
витель, материально-правовой интерес, процессуальный интерес. 
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The article deals with the research of legal personality of local self-government bodies in 
court application with the action on behalf of other persons’ rights, freedoms and interests 
protection. Different scholars’ views on this issue are regarded, as well as comparative analysis 
of legal personality of the mentioned bodies with the parties and representatives in the civil 
proceedings is provided. The author makes her own propositions concerning this issue 
resolution. 

Key words: legal personality of local self-government bodies in civil proceedings, parties to 
civil proceedings, procedural representative, material and legal interest, procedural interest. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ НОТАРІУСАМИ СВІДОЦТВ  
ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ 

М. Долинська 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
вул. Городоцька, 26, 79007 Львів, Україна 

У статті йдеться про спадкування за заповітом; коло спадкоємців, які мають право на 
обов’язкову частку в спадщині; розмір обов’язкової частки в спадщині; порядок здійснення 
нотаріусом перевірки непрацездатності обов’язкового спадкоємця.  

Ключові слова: спадщина, заповіт, обов’язкова частка, нотаріус, малолітні та 
неповнолітні діти, непрацездатні особи.  

Відповідно до статті 34 Закону України «Про нотаріат», в редакції Закону  
614-VI від 1 жовтня 2008 року, з 1 червня 2009 року як державні, так і приватні 
нотаріуси мають право оформлювати спадщину та видавати свідоцтва про право на 
спадщину. Практика видачі нотаріусами свідоцтв про право на спадщину свідчить 
про те, що виникає багато питань, які потребують свого теоретичного обґрун-
тування та законодавчого вирішення, зокрема порядок вирахування розміру 
обов’язкової частки, яка належить обов’язковим спадкоємцям. 

Метою дослідження є розгляд порядку спадкування за заповітом, визначення 
кола спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку в спадщині, та розміру 
належної їм частки в спадщині.  

Питання видачі свідоцтв про право на спадщину, правильності визначення 
кола спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку в спадщині, та розміру 
належної їм частки в спадщині ніколи не залишалися поза увагою науковців. 
Зокрема, слід відзначити роботи Ю.О. Заїки, Є.О. Рябоконя, Є.О. Xаритонова, 
С.Я. Фурси та Є.І. Фурси, Л.К. Буркацького, З.В. Ромовської, І.В. Жилінкової, 
С.Г. Благовісного, О.А. Зайцева, О.Є. Кухарєва, В.В. Комарова, В.В. Баранкової, а 
також інших науковців. 

Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України спадкування в Україні 
здійснюється за законом і за заповітом. У першому випадку це відбувається 
незалежно від волі спадкодавця і можливе тоді, коли спадкодавець не склав заповіт 
або коли його заповіт є юридично не дійсним. Пріоритетне право на спадкування 
мають особи, визначені в заповіті, тобто особи, визначені з волі заповідача – 
спадкодавця. Тільки у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним або у разі 
відмови від спадщини спадкоємця за заповітом право на спадкування одержують 
спадкоємці за законом.  

Право на заповіт здійснюється особисто фізичною особою з повною 
цивільною дієздатністю. Відомості про заповіти підлягають обов'язковій державній 
реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, установленому Положенням про 
Спадковий реєстр, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 
07.07.2011 р. № 1810/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.07.2011 р. 
за № 831/19569.  

Заповідач вправі призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних 
осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних 
відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Також заповідач може 
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позбавити права на спадкування будь-кого із спадкоємців без зазначення на це 
причин. Проте він не має права позбавити прав на спадкування тих своїх 
спадкоємців, які згідно із законодавством мають право на обов’язкову частку у 
спадщині. Таких осіб, думку Ю.А. Заїки, слід називати обов’язковими спадкоєм-
цями [1, с. 136]. 

При зверненні спадкоємця у зв’язку з відкриттям спадщини нотаріус, відповідно 
до пункту 1.2 глави 10 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року за 
№ 296/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за 
№ 282/20595, з’ясовує відомості стосовно факту смерті спадкодавця, часу і місця 
відкриття спадщини, кола спадкоємців, наявності заповіту, наявності спадкового 
майна, його складу та місцезнаходження, необхідності вжиття заходів щодо охорони 
спадкового майна. 

У разі заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру 
перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту. 

За наявності заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат. Повна 
інформація про заповіт, який було посвідчено іншим нотаріусом, витребовується 
нотаріусом шляхом направлення запиту. Також нотаріус має надати правову 
оцінку заповіту, перевірити його реєстрацію у Спадковому реєстрі та чинність на 
момент смерті заповідача. 

Якщо наданий спадкоємцем заповіт не відповідає вимогам законодавства, 
нотаріус відмовляє в його прийомі. У випадку пред’явлення для оформлення 
спадщини кількох заповітів спадкодавця нотаріус повинен дати їм правову оцінку, 
керуючись вимогами статті 1254 Цивільного кодексу України. При цьому кожний 
новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав 
перед тим. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний судом 
недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється (крім випадків, 
встановлених статтями 225 та 231 Цивільного кодексу України), а спадкування в 
такому випадку відбувається за законом. 

У разі видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нотаріус має 
обов’язково з’ясувати наявність спадкоємців, які мають право на обов’язкову 
частку у спадщині. Коло спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку у 
спадщині, визначається на день відкриття спадщини, а їх перелік визначено у 
статті 1241 Цивільного кодексу України. 

Право на обов’язкову частку в спадщині існувало ще в римському праві, яке 
визначалося четвертиною законної частки, тобто тієї частки, яку спадкоємець 
одержав би у разі спадкування за законом. У праві Юстиніана розмір обов’язкової 
частки визначався більш гнучко. Якщо до спадкування за законом закликалися 
чотири і більше спадкоємців, то обов’язкова частка складала половину законної, 
якщо менше – її третину [2, с. 384]. 

На думку Є.І. Фурси, право на обов’язкову частку – це перерозподіл спадщини 
державою з урахуванням інтересів найбільш незахищених верств громадян у разі 
не зазначення їх у заповіті або порушення їхніх прав за змістом заповіту [3, с. 75].  

Заслуговує уваги визначення поняття права на обов’язкову частку в спадщині, 
надане І.В. Жилінковою: це право визначеної в законі особи (обов’язкового або 
необхідного спадкоємця) спадкувати майно незалежно від змісту заповіту за 
правилами, встановленими в законі [4, с. 11–12]. 

У випадку, коли спадщина після смерті спадкодавця відкрилася до 1 січня 
2004 року і до цієї дати була прийнята хоча б одним спадкоємцем, то коло 
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спадкоємців та розмір обов’язкової частки визначається за правилами статті 535 
Цивільного кодексу УРСР 1963 року. 

Ми погоджуємося з думкою Ю.О. Заїки та Є.О. Рябоконя, які вважать, що 
порівняльний аналіз норм статті 1241 Цивільного кодексу України (2003) та статті 
535 Цивільного кодексу Української РСР (1963) свідчить про істотне коригування 
інституту обов’язкової частки [5, с. 104–105]. А саме: 

1) за новим законодавством звужується коло обов’язкових спадкоємців: до їх 
числа не включаються утриманці спадкодавця; 

2) зменшується розмір обов’язкової частки: за Цивільним Кодексом УРСР 
(1963) розмір частки становив дві третини від законної частки обов’язкового 
спадкоємця, а за Цивільним кодексом України (2003) становить лише половину від 
такої частки;  

3) розмір обов’язкової частки в спадщині (частина 1 статті 1241 Цивільного 
кодексу України (2003) може бути зменшений судом з огляну на відносини між 
цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також на інші обставини, які мають істотне 
значення. В сучасній юридичній літературі припускається, що підставами 
зменшення розміру обов’язкової частки можуть бути: не підтримання спадкоємцем 
зв’язків із спадкодавцем, незважаючи на існуючу потребу в цьому, погане 
поводження зі спадкодавцем тощо [6, с. 382]. 

4) обов’язковий спадкоємець (стаття 1224 Цивільного кодексу України (2003), 
може бути усунений від права спадкування взагалі, в тому числі якщо рішенням 
суду буде встановлено, що спадкоємець ухилявся від надання допомоги 
спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у без-
порадному стані; 

5) будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, 
який має право на обов’язкову частку в спадщині, дійсні лише до тієї частини, яка 
перевищує його обов’язкову частку. Тобто, обов’язкових спадкоємців не можна 
обтяжувати виконанням заповідального відказу та ставити таких осіб у більш 
привілейоване становище, ніж інших спадкоємців; 

6) до майна, з якого вираховується розмір обов’язкової частки в спадщині, 
зараховують вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість 
заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на 
обов’язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли 
до неї як до спадкоємця. Безперечно, ця норма унеможливить подальші спори з 
цього приводу, зокрема суперечки про те, чи слід враховувати вартість предметів 
домашньої обстановки при обрахуванні обов’язкової частки [7, с. 621–622]. 

Тобто нотаріус, під час визначення розміру обов’язкової частки враховує все 
спадкове майно – як заповідане, так і те, що не охоплене заповітом, речі звичайної 
домашньої обстановки та вжитку, право на вклад у банку (фінансовій установі) 
незалежно від того, зроблено розпорядження у заповіті чи безпосередньо у банку 
(фінансовій установі). При вирахуванні розміру обов’язкової частки спадщини за 
Цивільним кодексом УРСР (1963) слід мати на увазі, що відповідно до статті 564 
зазначеного нормативного акта, правило про обов’язкову частку на грошові вклади 
не розповсюджується.  

Визначаючи розмір обов’язкової частки у спадщині нотаріус, враховує всіх 
спадкоємців за законом, які могли б бути закликані до спадкування, якби порядок 
спадкування не було змінено заповідачем. Тому нотаріус пропонує як спадкоємцю 
за заповітом, так і спадкоємцю, що має право на обов’язкову частку у спадщині, 
вказати у своїх заявах про прийняття спадщини всіх спадкоємців за законом. 
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Якщо спадкодавець розпорядився в заповіті всім своїм майном, не вказавши при 
цьому обов’язкового спадкоємця, то за останнім визнається право на обов’язкову 
частку у всьому спадковому майні. Якщо заповідано лише частину спадкового 
майна, обов’язкова частка визначається, виходячи із вартості всього спадкового 
майна, але виділяється обов’язковому спадкоємцю з тієї частки спадкового майна, 
що залишилась поза заповітом. Якщо частка майна, що залишилась не заповіданою, 
менша порівняно із розміром обов’язкової частки у спадщині, обов’язковий 
спадкоємець отримує частку, якої не вистачає, із заповіданої частини спадкового 
майна. 

Право на обов’язкову частку в спадщині мають лише особи, визначені в 
частині першій статті 1241 Цивільного кодексу України (2003). До таких осіб 
належать: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця (в 
тому числі усиновлені), непрацездатні вдова (вдівець), непрацездатні батьки, які 
успадковують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала би 
кожному з них у разі спадкування за законом. 

Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. 
Ми погоджуємося з думкою І.В. Жилінкової про те, що право на обов’язкову 

частку мають не лише діти, які вже народилися на день відкриття спадщини, а й ті, 
які були зачаті за життя спадкодавця, а народилися після його смерті (ст. 1261 
Цивільного кодексу України) [4, с. 11–12].  

Якщо неповнолітня особа набуває повної цивільної дієздатності (у разі 
реєстрації шлюбу особи, яка не досягла повноліття, або у випадку, якщо особа, яка 
досягла шістнадцяти років, працює за трудовим договором, а також якщо 
неповнолітня особа записана матір’ю або батьком дитини) вона також зберігає за 
собою право на обов’язкову частку.  

Непрацездатними вважаються жінки та чоловіки, що досягли пенсійного віку; 
так само й інваліди І, ІІ та ІІІ груп, незалежно від того, чи призначена їм пенсія. 
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 36 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» непрацездатними вважа-
ються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли 
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 вказаного Закону, а саме: «особи мають 
право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності 
страхового стажу не менше 15 років».  

У разі, якщо особа досягла пенсійного віку, але продовжує трудову діяльність, 
вона не позбавляється права на обов’язкову частку у спадщині. Однак, у осіб, які 
не досягли встановленого чинним законодавством пенсійного віку, але мають 
право на отримання пенсії на пільгових підставах, право на обов’язкову частку у 
спадщині не виникає. 

Право на обов’язкову частку в спадщині виникає у спадкоємця, що перед-
бачено частиною першою статті 1241 Цивільного кодексу України, у випадках, 
якщо у заповіті містяться положення про усунення його від спадкування або цьому 
спадкоємцеві заповідана частка спадщини, яка є меншою від належної йому 
обов’язкової частки. При цьому право на обов’язкову частку у спадщині не 
залежить від згоди інших спадкоємців, волі спадкодавця та не пов’язане зі 
спільним проживанням спадкодавця й осіб, які мають право на обов’язкову частку. 
Право на обов’язкову частку у спадщині має особистий характер та не може 
переходити в порядку спадкової трансмісії. Нотаріус має пояснити спадкоємцю, 
який має право на обов’язкову частку у спадщині, його право на одержання 
належної частки спадщини. Спадкоємець може відмовитися від права на 
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обов’язкову частку у спадщині шляхом подачі нотаріусу заяви про те, що зі 
змістом заповіту він ознайомлений, зміст статті 1241 Цивільного кодексу України 
йому роз’яснено і він не претендує на одержання обов’язкової частки у спадщині. 

Однак при спадкуванні за заповітом, спадкоємці інших черг навіть за 
відсутності спадкоємців першої черги, а також внуки та правнуки спадкодавця, в 
тому числі малолітні та неповнолітні особи (також у випадку смерті їх батьків до 
відкриття спадщини), право на обов’язкову частку не мають. 

Право на обов’язкову частку в спадщині відповідно до статті 535 Цивільного 
кодексу УРСР (1963), мали: неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (у 
тому числі усиновлені), непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) й утриманці 
померлого. Вказаним особам належало право на обов’язкову частку в розмірі не 
менше двох третіх частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за 
законом. Під час визначення розміру обов’язкової частки також враховувалася 
вартість спадкового майна, що складається з предметів звичайної домашньої 
обстановки та вжитку. У вартість спадкового майна включалися також і вклади в 
державних ощадних касах та Державному банку СРСР, за виключенням тих 
вкладів, щодо до яких були спеціальні вказівки вкладника. Останні не входять до 
складу спадщини, і вкладник не зобов’язаний ніякими обмеженнями, які існують в 
спадковому праві [8, с. 75]. 

Якщо спадщина відкрилася після 1 січня 2004 року, то нотаріус застосовує 
вимоги статті 1241 Цивільного кодексу України (2003). Вираховуючи частки 
спадкоємців за заповітом необхідно наголосити на тому, що їхні частки 
зменшуються на ту частку, на яку буде видано свідоцтво про право на спадщину за 
законом на обов’язкову частку. Спадкоємцю, який має право на обов’язкову частку 
у спадщині, нотаріус роз’яснює його право на одержання свідоцтва про право на 
спадщину за законом на обов’язкову частку, а такий спадкоємець може подати 
заяву про те, що вимоги статті 1241 Цивільного кодексу йому роз’яснено і на 
одержання такого свідоцтва він не претендує, поза як його частка у спадщині 
забезпечена за рахунок іншого спадкового майна. У такому випадку спадкоємець 
має право одержати свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом 
на заповідане йому майно і не одержувати свідоцтво про право на спадщину на 
обов’язкову частку. 

Для встановлення всієї спадкової маси в повному обсязі спадкоємець, який має 
право на обов’язкову частку у спадщині, повинен звернутись до нотаріуса із 
заявою про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Однак будь-які 
обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на 
обов’язкову частку в спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка 
перевищує його обов’язкову частку. Позбавлення заповідачем права спадкоємця на 
обов’язкову частку у спадщині законом не передбачено. Якщо нотаріусу стане 
відомо про спадкоємця, який має право на обов’язкову частку, та його місце 
проживання, він зобов’язаний повідомити про це такого спадкоємця (листом або 
телеграмою) та роз’яснити спадкоємцю його право на одержання обов’язкової 
частки в спадковому майні. 

Обов’язкова частка у спадщині – це мінімум того, що може отримати малоліт-
ній, неповнолітній чи непрацездатний спадкоємець (за винятком зменшення її за 
рішенням суду) необхідний для того, щоб матеріально забезпечити осіб, яких 
спадкодавець утримував чи зобов’язаний був утримувати. Тому на спадкоємця, 
який одержав саме цю частку, не може бути покладений заповідальний відказ, він 
не може бути зобов’язаний вчинити певну дію, спрямовану на досягнення 
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суспільно корисної мети; щодо цієї частки не може бути встановлений сервітут. 
При цьому будь які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті спадкодавцем 
для спадкоємця, який має право на обов’язкову частку в спадщині, вони є дійсними 
лише щодо тієї частки спадщини, яка перевищує його обов’язкову частку. 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 19 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 
2008 року № 7» той зі спадкоємців, який має право на обов’язкову частку в 
спадщині та проживав разом зі спадкодавцем на день його смерті, вважається 
таким, що прийняв спадщину, якщо у визначеному законом порядку не відмовився 
від неї. Якщо той зі спадкоємців, хто має право та не проживав зі спадкодавцем на 
день його смерті, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, 
що не прийняв її.  

При видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус визначає коло осіб, які 
мають право на обов’язкову частку у спадщині і витребовує докази, які 
підтверджують право таких спадкоємців на одержання обов’язкової частки, в тому 
числі перевіряє документи, які підтверджують факт непрацездатності спадкоємців 
та родинні стосунки зі спадкодавцем. 

Під час оформлення спадщини як за законом, так і за заповітом нотаріус у 
випадках, коли із правовстановлюючого документа вбачається, що майно може 
бути спільною сумісною власністю подружжя, повинен з’ясувати, чи є у 
спадкодавця той з подружжя, який його пережив і який має право на 1/2 частку в 
спільному майні подружжя. За наявності другого з подружжя нотаріус видає йому 
свідоцтво про право власності. Видача свідоцтва про право на спадщину 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Якщо спадкоємців 
декілька, то кожному із них видається окреме свідоцтво про право на спадщину із 
зазначенням його частки. Свідоцтво про право на спадщину оформляється у двох 
примірниках, один з яких залишається в матеріалах спадкової справи. 

Визначивши розмір обов’язкової частки, нотаріус видає спадкоємцю, який має 
право на обов’язкову частку у спадщині, свідоцтво про право на спадщину за 
законом, а спадкоємцеві за заповітом – свідоцтво про право на спадщину за 
заповітом. Якщо в заповіті зазначені родинні відносини спадкоємця зі спадкодавцем, 
нотаріус перевіряє документи, що підтверджують факт родинних відносин, та за 
бажанням спадкоємців зазначає про родинні відносини у свідоцтві про право на 
спадщину за заповітом. 

 Видача свідоцтва про право на спадщину може бути відкладена у разі: 
витребування нотаріусом відомостей або документів від фізичних або юридичних 
осіб, при цьому строк, на який може бути відкладено видачу свідоцтва про право 
на спадщину, не може перевищувати одного місяця. За обґрунтованою письмовою 
заявою заінтересованої особи, яка звернулась до суду, та на підставі отриманого 
від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка 
оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, 
вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом. 

Видаючи свідоцтво про право на спадщину за заповітом нотаріус фактично 
виконує останню волю померлого. При цьому нотаріус, як інститут поза-
судового захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб, також видає 
свідоцтво про право на спадщину на обов’язкову частку в спадщині 
обов’язковим спадкоємцям.  
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В статье идет речь о наследовании по завещанию, наследниках, имеющих право на 
обязательную долю в наследстве, размере обязательной доли в наследстве, порядке 
совершения нотариусом проверки нетрудоспособности обязательного наследника. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ  
КАСАЦІЙНОЮ ІНСТАНЦІЄЮ УКРАЇНИ 

Н. Заяць 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Автор розкриває зміст поняття ухвали суду у широкому розумінні; виділяє ознаки 
ухвали як об’єкта оскарження в касаційному порядку; зазначає підстави та наслідки 
перегляду ухвал, що визначені чинним цивільно-процесуальним законодавством. 
Наголошено, що Конституційний суд України не вважає перелік ухвал, які підлягають 
касаційному оскарженню вичерпним. Наведено приклади з практики, що ілюструють 
порядок реалізації повноважень Судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізо-
ваного суду з розгляду цивільних і кримінальних справ при перегляді ухвал. Виокремлено 
специфіку перегляду ухвал касаційною інстанцією України. 

Ключові слова: ухвала, об’єкт оскарження, касаційна інстанція, специфіка перегляду, 
відхилення скарги, залишення ухвали без змін, скасування ухвали, передача питання на 
новий розгляд, зміна ухвали, постановка нової ухвали. 

Як відомо, відповідно до ст. 208 Цивільного процесуального кодексу України 
(далі ЦПК України), судові рішення викладаються у формі рішень та ухвал. 

Ведучи мову про специфіку перегляду ухвал касаційною інстанцією України, 
насамперед необхідне правильне розуміння їхнього змісту та ознак. На жаль, чинне 
законодавство не містить визначень поняття. Зважаючи на це, звернімо увагу на 
тлумачення ухвали у науковій літературі [1]. 

На нашу думку, найбільш повно його розкриває О.М. Шиманович, яка 
тлумачить ухвали, як постанови суду, які вирішують окремі питання процесуаль-
ного характеру (що виникають в процесі порушення, розвитку і припинення 
судочинства в справі, а також з огляду на виявлення суттєвих недоліків у роботі 
державних та інших органів, або порушень законів окремими особами), 
постановлені перед судом особами, які беруть участь у справі у їхніх заявах та 
клопотаннях. Це визначення є загальним для всіх ухвал [2]. 

Предмет нашого дослідження охоплює ухвали суду першої інстанції, зазначені 
у п. 1, 3, 4, 13-18, 20, 24–29 ч. 1 ст. 293 ЦПК України після їх перегляду в 
апеляційному порядку та ухвали апеляційного суду, які перешкоджають 
подальшому провадженню у справі.  

На відміну від ЦПК УРСР 1963 р., який не містив вказівки, які саме ухвали 
перешкоджають подальшому розгляду справи, і дозволяв тлумачити це поняття 
судам самостійно, чинний ЦПК встановлює перелік ухвал, на які можуть бути 
подані скарги, окремо від рішення суду [3]. 

До ухвал суду першої інстанції, які є об’єктом касаційного оскарження, після 
їх перегляду в апеляційному порядку належать: ухвала про відмову у прийнятті 
заяви про видачу судового наказу або скасування судового наказу; ухвала про 
повернення заяви позивачеві; ухвала про відмову у відкритті провадження у справі; 
ухвала про зупинення провадження у справі; ухвала про закриття провадження у 
справі; ухвала про залишення заяви без розгляду; ухвала про залишення заяви про 
перегляд заочного рішення без розгляду; ухвала про відхилення заяви про перегляд 
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судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами; ухвала про видачу 
дубліката виконавчого листа; ухвала про відстрочку і розстрочку, зміну чи 
встановлення способу і порядку виконання рішення; ухвала про звернення 
стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; ухвала про заміну 
сторони виконавчого провадження; ухвала про визначення частки майна боржника 
у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; ухвала щодо рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби; ухвала про поворот виконання рішення суду; 
ухвала про відмову в поновленні втраченого судового провадження. 

Особливої уваги варто приділити ухвалі суду про видачу дубліката 
виконавчого листа, як об’єкта оскарження в касаційному порядку. Законодавче 
формулювання передбачене п. 18 ч. 1 ст. 293 ЦПК України є недостатньо повним і 
на думку Конституційного Суду України (що викладена у рішенні від 27.01.2010 р. 
по справі № 1–7 / 2010) підлягає розширеному тлумаченню. Факт перегляду 
судових рішень гарантує відновлення порушених прав та охоронюваних законом 
інтересів людини і громадянина. Своєю чергою, право на оскарження є складовою 
права кожного на звернення до суду, яке відповідно до ст. 64 Конституції України 
не може бути обмежене. Тобто, Конституційний суд дійшов висновку, що 
оскарження судового рішення можливе в усіх випадках, окрім тих, коли закон 
містить пряму заборону на таке оскарження. Суд виходить з того, що видача 
дубліката виконавчого листа охоплює як видачу так і відмову у його видачі, 
оскільки ці поняття взамозв’язані і стосуються одного і того ж виконавчого 
документу, який є тотожний за змістом і юридичною силою з оригіналом та 
породжує однакові правові наслідки. Судовий порядок видачі дубліката та 
апеляційне оскарження ухвали суду про видачу або відмову у видачі є гарантією 
права кожного на судовий захист, стабільності та законності у виконанні судових 
рішень. На думку Суду найбільш заінтересованою у результатах цього 
провадження особою є заявник. Саме тому позбавлення його права оскаржити 
відмову у видачі дубліката виконавчого листа спричинило б порушення законних 
інтересів, раніше захищених судом. Необґрунтована відмова у видачі дубліката 
виконавчого листа фактично унеможливлює виконання прийнятого судового 
рішення, яке набрало законної сили. Як висновок: перелік ухвал, які можуть бути 
оскаржені окремо від рішення в апеляційному та касаційному порядку, що 
передбачений ст. 293 ЦПК України не є вичерпним і повинен бути доповнений 
ухвалою про відмову у видачі дубліката виконавчого листа [4]. 

Перелік ухвал, які підлягають оскарженню в касаційному порядку учасниками 
процесу із розвитком процесуальної науки змінювався, але судова практика 
дозволяє зробити висновок, що необґрунтоване розширення їхнього кола сприяє 
затягуванню провадження у справі, а звуження – провокує сваволю суддів. Тому, 
на думку науковців, найоптимальнішим для забезпечення оперативності 
правосуддя та законності судового захисту є встановлення такого порядку за якого 
касаційному оскарженню підлягатимуть лише ті ухвали, які або створюють 
перепони на шляху розвитку процесуального провадження або переривають рух 
справи [5]. 

З огляду на наведений вище перелік, варто зазначити основні спільні ознаки, 
які відрізняють зазначені ухвали від решти. Зокрема їх характеризують: 
незалежність від рішення суду; особлива значущість для подальшого розгляду 
справи; специфіка наслідків, які вони спричиняють; постановлення з приводу 
окремих питань провадження; різноманітність. 
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Для визначення специфіки перегляду ухвал касаційною інстанцією України 
насамперед необхідно проаналізувати підстави і наслідки оскарження ухвал, 
визначені чинним цивільно-процесуальним законодавством, а також дослідити 
практику Судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ при постановленні ухвал, що 
об’єктом касаційного оскарження. 

Підставою для оскарження є неправильне застосування судом норм 
матеріального чи порушення норм процесуального права. Зазначені порушення 
можуть виявлятись у порушенні порядку, встановленого для вирішення окремих 
питань; вирішенні питання всупереч нормам процесуального права або 
помилковому формулюванні суті процесуальної дії чи підстави її застосування при 
фактично правильному вирішенні питання. 

До наслідків розгляду касаційної скарги Судовою палатою у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ на ухвалу суду належать: відхилення скарги і залишення ухвали без 
змін; скасування ухвали і передача питання на новий розгляд до суду першої або 
апеляційної інстанції; зміна або скасування ухвали і постановлення нової ухвали з 
цього питання. 

За результатами аналізу ухвал Судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ можемо 
підсумувати, що касаційна інстанція після вивчення матеріалів справи і перевірки 
доводів скаржника найчастіше доходить висновку, що апеляційний суд постановив 
ухвалу з додержанням вимог закону та залишає ухвалу без змін. 

Наприклад, у справі № 6-1295св10 скаржник звернувся до апеляційного суду із 
скаргою на рішення районного суду про стягнення суми позики. Апеляційний суд 
залишив скаргу без розгляду. У касаційний скарзі заявник просить скасувати 
ухвалу та направити справу до суду апеляційної інстанції для розгляду по суті. 
Касаційний суд не виявив порушення апеляційним судом норм процесуального 
права і постановив ухвалу від 26.07.2011 р. про відхилення скарги та залишення 
ухвали апеляційного суду без змін [6]. 

Те ж бачимо у справі № 6-5362св10, де заявник у касаційній скарзі порушує 
питання про скасування ухвали апеляційного суду про залишення без розгляду 
апеляційної скарги на рішення районного суду про визнання права власності на 
частину житлового будинку. Скаржник мотивував свою вимогу порушенням судом 
норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального 
права. Колегія ж суддів не знайшла в діях першої та апеляційної інстанції жодних 
порушень і вважала за необхідне на підставі п. 1 ст. 342 ЦПК України касаційну 
скаргу відхилити, а ухвалу апеляційного суду залишити без змін (ухвала від 
28.07.2011 р.) [7]. 

Проте в окремих випадках касаційна інстанція все ж виявляє в діях 
апеляційного суду порушення порядку, що встановлений цивільно-процесуальним 
законодавством для вирішення окремих питань, скасовуючи ухвали і передаючи 
питання до суду першої або апеляційної інстанції для нового розгляду. 

Ухвала від 27.04.2011 р. у справі № 6-5132св10 ілюструє як суд апеляційної 
інстанції при вирішенні питання про наявність підстав для поновлення строку на 
апеляційне оскарження рішення районного суду про визнання права власності на 
житловий будинок в порядку спадкування вирішив, що судом першої інстанції 
права і обов’язки апелянта не порушуються і на цій підставі відмовив у 
задоволенні клопотання про поновлення строку, а апеляційну скаргу залишив без 
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розгляду. Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що відмова у поновленні 
строку з підстав, що рішення не стосується прав і обов’язків заявника є 
безпідставною, а тому ухвала апеляційного суду підлягає скасуванню з передачею 
питання на новий розгляд до суду апеляційної інстанції [8]. 

Для глибшого розкриття повноваження суду касаційної інстанції, що 
передбачене п. 2 ч. 1 ст. 342 ЦПК України варто проаналізувати також справу № 6-
4037св11. Рішенням районного суду у задоволенні позову про стягнення заробітної 
плати та компенсації втрати частини доходу з огляду на порушення строків їх 
виплати відмовлено. Ухвалою апеляційного суду у прийнятті апеляційної скарги 
відмовлено, оскільки апелянт в прохальній частині апеляційної скарги допустив 
помилку у даті ухвалення судового рішення. Скаржник звернувся до касаційного 
суду з скаргою, де просить скасувати ухвалу апеляційного суду у зв’язку з 
порушенням апеляційним судом норм процесуального права. Колегія суддів 
Судової палати у цивільних справах, проаналізувавши матеріали справи, дійшла 
висновку, що у випадку подання апеляційної скарги без додержання 
процесуальних вимог щодо її змісту, апеляційний суд мав постановити ухвалу про 
залишення її без руху і надати строк для усунення недоліків, а не відмовляти у 
прийнятті апеляційної скарги. Враховуючи наведене, касаційний суд скасував 
ухвалу апеляційного суду про відмову у прийнятті апеляційної скарги і повернув 
справу до апеляційного суду для вирішення питання про прийняття скарги [9]. 

Якщо судами нижчих інстанцій допущені порушення норм процесуального 
характеру, які мають суттєве значення, а в матеріалах справи міститься достатньо 
інформації для вирішення окремого питання, суд касаційної інстанції постановляє 
нову ухвалу у цивільній справі. 

Наприклад, у справі № 6-4282св11 позивач звернувся до районного суду з 
вимогою про скасування рішення третейського суду, оскільки той вирішив спір, 
що не підвідомчій третейським судам і у своєму рішенні вирішив питання про 
права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі. Рішенням районного суду заява 
задоволена. Ухвалою апеляційного суду рішення районного суду залишено без 
змін. Суд касаційної інстанції, проаналізувавши матеріали справи, дійшов 
висновку, що рішенням третейського суду вирішені питання про інтереси осіб, які 
не залучені до справи, що є порушенням Закону України «Про третейські суди» (у 
редакції чинній на час вирішення спору третейським судом), що є безумовною 
підставою для скасування рішення третейського суду. Оскільки судами першої та 
апеляційної інстанції обставини справи встановлено повно і правильно, але 
застосовано закон, який не поширюється на відносини, які виникли між сторонами 
(застосовано закон у редакції, чинній на момент розгляду районним судом, а не тій 
яка була чинна на момент розгляду третейським), ухвалені у справі судові рішення 
підлягають скасуванню з постановленням ухвали від 06.07.2011 р. про задоволення 
заяви та скасування рішення третейського суду [10]. 

Отже, ґрунтовний аналіз законодавства та судової практики дозволяє зробити 
висновок, що Судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних справ належним чином реалізовує повнова-
ження, що надані їй чинним цивільно-процесуальним законодавством. Варто 
відзначити, що вказівка колегії суддів у актах правосуддя касаційної інстанції в 
конкретній цивільній справі на ті обставини справи, з яких вбачається наявність 
або відсутність порушень норм матеріального чи процесуального права в діях 
першої чи апеляційної інстанції сприяє підвищенню правової культури як 
скаржників так і представників; якості та ефективності судочинства загалом. 
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Специфіка оскарження ухвал апеляційної інстанції до суду касаційної інстанції 
виявляється у значенні ухвал для подальшого ходу цивільної справи, підставах 
оскарження та заходах, що вживає касаційний суд за результатами розгляду скарги. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕСМОТРА ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ УКРАИНЫ  

Н. Заяц 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская 1, 79000 Львов, Украина 

Автор раскрывает содержание понятия «определение суда» в широком смысле; 
выделяет признаки определения как объекта обжалования в кассационном порядке; 
указывает основания и последствия пересмотра определений, определенных 
действующим гражданско-процессуальным законодательством. Отмечено, что Конститу-
ционный суд Украины не считает перечень определений, которые подлежат 
кассационному обжалованию, исчерпывающим. Приведены примеры из практики, 
иллюстрирующие порядок реализации полномочий Судебной палаты по гражданским 
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делам Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел при пересмотре определений. Выделена специфика просмотра определений 
кассационной инстанцией Украины.  

Ключевые слова: определение, объект обжалования, кассационная инстанция, 
специфика пересмотра, отклонение жалобы, оставление определения без изменений, 
отмена определения, передача вопроса на новое рассмотрение, изменение определения, 
постановка нового определения. 

PECULIARITIES OF THE COURT DECISIONS REVISION  
BY THE CASSATION INTANCE OF UKRAINE 

N. Zayats’ 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article intends to establish the notion of court decision in a wide aspect; its features as 
object of decision challenging in cassation order are singled out. The author lists the grounds and 
consequences of court decision revision, stipulated by current civil-procedural legislation of 
Ukraine. It is made an emphasis on the viewpoint of the Constitution court of Ukraine that the list 
of court decisions, challengeable in cassation order is not exhaustive. Peculiarities of court 
decisions revision by cassation instance of Ukraine are singled out. 

Key words: court decision, object of challenging, cassation instance, peculiarity of revision, 
rejection of appeal, dismissal of decision, reversal of decision, filing of the case to a re-hearing. 
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АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

О. Зельдіна, Т. Тодуа 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 
вул. Університетська 77, 83048 Донецьк, Україна 

Стаття присвячена проблемам правового регулювання комерційного посередництва 
(агентські відносини). Проаналізовані агентські відносини у сфері страхування, практика 
застосування агентського договору у сфері страхування, види агентських відносин. За 
результатами дослідження дані пропозиції відносно удосконалення норм господарського 
законодавства. 

Ключові слова: агентські відносини, агентській договір, комерційне посередництво, 
представництво, страховий агент, Господарський кодекс України. 

Під час становлення ринкових відносин в Україні розвиток отримала 
торговельно-посередницька діяльність, що обумовлює актуальність інституту 
комерційного посередництва. В радянські часи ці відносини регулювалися за 
допомогою інститутів комісії та доручення. В процесі зміни соціально-
економічних умов господарювання виникла необхідність законодавчого регулю-
вання інституту комерційного посередництва, що на новому рівні знайшло 
віддзеркалення в Господарському кодексі України (далі – ГК України) [1]. У 
2003 р. після тривалого обговорення декількома скликаннями Верховної Ради 
України був прийнятий ГК України, який набув чинності 01.01.2004 р. Наявність 
ГК України сприяє підвищенню рівня стабільності законодавства, що має важливе 
економічне та юридичне значення, полегшує системне вивчення і подальше 
вдосконалення законодавства [2, c. 66]. 

У сучасній науковій літературі дослідження агентських договорів є 
фрагментарним. Окремі питання, присвячені цій проблематиці розглянуті в роботах 
вітчизняних і зарубіжних авторів: В.К. Мамутова, Р.О. Короткой, В.В. Резніковой, 
О.М. Вінник, А.В. Буткевич, В. Єгорова, Є.А. Васильева та інших. Проте основні 
проблеми, пов’язані із застосуванням агентського договору не знайшли своє 
відображення в науковій літературі. 

Метою цієї статті є дослідження різних сфер застосування агентського 
договору, а також розробка пропозицій з вдосконалення законодавства України 
про агентські договори.  

Агентські відносини врегульовані окремою главою ГК України. Згідно ч. 1 
ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) 
зобов’язалася надати послуги іншій стороні (суб’єктові, якого представляє агент) 
на укладення угод або сприяння їх укладанню (надання фактичних послуг) від 
імені цього суб’єкта і за його рахунок [1]. 

Доцільно розмежувати посередництво і представництво. Так, О.С. Лі 
вважає, що посередниками (незалежно від правових цілей їх дій) слід визнати 
комерсантів, а осіб, які не є комерсантами – представниками [3, с. 9]. О.П. Сергєєв 
вказує, що «представництво необхідно відрізняти від зовні схожих з ним, але 
які мають іншу юридичну природу дій учасників цивільних правовідносин. Так 
діяльність представника не варто ототожнювати з виконанням функцій 
посередника. Представник хоча і діє від імені того, кого представляє, проте 
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проявляє при здійсненні угод та інших юридичних дії свою владну волю» 
[4, c. 268]. 

Зупинимося детально на різновидах агентських відносин. Чинне законодавство 
України не містить вичерпного переліку посередницьких договорів. Згідно зі 
ст. 305 ГК України, особливості комерційного посередництва в окремих сферах 
підприємницької діяльності встановлюється законом. Так, О.М. Вінник виділяє 
наступні галузі господарювання, в яких визначаються особливості комерційного 
посередництва: страхування, банківська діяльність, сфера транспорту, привати-
зації, спільного інвестування, туризму і виставково-ярмаркова діяльність [5, с. 427–
428]. Разом з цим, Р.О. Коротка виділяє ще агентські відносини у сфері забезпе-
чення сільського господарства зернозбиральною технікою; агентські відносини на 
внутрішньому фондовому ринку України; агентський договір у сфері зовнішньо-
економічної діяльності; агентські відносини у сфері міжнародного кредитування. 
Також вважає за доцільне закріпити в ГК України перелік видів агентських 
відносин і комерційних агентів залежно від сфер їх діяльності [6, с. 148]. Цю 
пропозицію необхідно підтримати, це сприятиме спрощенню діяльності юристів-
практиків. 

Проте якщо підходити комплексно, закріплюючи перелік видів агентських 
відносин, слід включити спеціальні розділи у відповідні нормативно-правові акти 
відносно особливостей правового статусу агента, додаткові вимоги до агентських 
договорів, а також визначення статусу держави в особі уповноваженого органу у 
рамках учасників агентських відносин.  

Так, на думку Р.О. Короткої агентські відносини у сфері приватизації 
державного майна з використанням міжнародних фондових ринків мають певні 
особливості, які не відображені в Законі «Про приватизацію державного майна», де 
знаходяться тільки положення відносно використання посередників. А існуючі 
підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Фонду державного 
майна України, Національного банку України, хоча і регулюють відносини щодо 
процедурних питань, проте містять норми, які мають бути включені в акти вищої 
юридичної сили [7, c. 68]. Не врегульовані в належній мірі агентські відносини у 
сфері сільського господарства зернозбиральною технікою, зокрема про це свідчать 
матеріали справи №40/123 господарського суду м. Києва за позовом ТОВ 
«Златолан» до Корпорації «Украгропромбіржа» про визнання недійсним договору, 
а також інші матеріали численних справ про стягнення заборгованості. Агентуванню 
на ринку зерна властиві особливості, які не відображені в Законі «Про зерно та 
ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 р.  

Агентські відносини у сфері страхування так само вимагають додаткового 
правового регулювання, оскільки в Україні інститут страхового посередництва 
недостатньо розвинений. Можна виділити три блоки нормативно-правових актів, 
які регулюють страхові правовідносини.  

До першого блоку відносяться: Конституція України; ГК України, в якому 
законодавець застосовує спеціальний прийом юридичної техніки, окремі закони і 
підзаконні нормативно-правові акти.  

До другого блоку законодавства про страхування відносять нормативно-
правові акти, які поширюють свою дію на конкретну сферу економіки – ринок 
фінансових послуг.  

Третій блок складають спеціальні нормативно-правові акти, що включають 
вимоги, по-перше, до здійснення будь-якого виду добровільного та обов’язкового 
страхування, по-друге, до здійснення окремого виду страхування [8, c. 1118–1119]. 
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До спеціальних нормативно-правових актів у сфері страхування можна віднести 
Закон «Про страхування» від 07.02.1996 р. 

Нормативно-правові акти, регулюючі страхові відносини, не дають 
однозначної відповіді – яким договором слід регулювати посередницьку діяльність 
у сфері страхування. П. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 
здійснення діяльності страховими посередниками» № 1523 від 18.12.1996 р. (далі – 
Постанова КМУ № 1523) визначає поняття договору про надання страхових 
агентських послуг (агентська угода) як письмову угоду між страховиком і 
страховим агентом, в якому визначаються права і обов’язки сторін відносно 
порядку укладення, обслуговування і виконання договорів страхування, порядок 
внесення страхових платежів, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, 
відповідальність сторін, інші умови за згодою сторін [9].  

Проте відповідно до ЗУ «Про страхування», страхові агенти діють на підставі 
договору доручення. Так, згідно ч. 7 ст. 15 ЗУ «Про страхування» під страховими 
агентами розуміються фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені і за 
дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: 
укладають договори страхування, отримують страхові платежі, виконують роботи, 
пов’язані із здійсненням страхових виплат і страхових відшкодувань. Страхові 
агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на 
підставі договору доручення із страховиком [10]. В результаті залишається не ясно, 
який договір між страховиком і страховим агентом слід застосовувати на практиці – 
агентська угода або договір доручення.  

Так, як приклад служить справа за позовом від ЗАТ «Страхова компанія 
«ДАСК» до Державного підприємства «Придніпровська залізниця» про визнання 
агентського договору (договір доручення) діючим до 31 грудня 2007 року. У 
матеріалах справи вказано, що між сторонами був укладений агентський договір 
(договір доручення) (далі за текстом-Договір), за яким страховик (позивач) 
переймає на себе зобов’язання з страхування пасажирів, – застрахованих осіб, що 
вирушають із станції Запорізької дирекції залізничних перевезень, а страховий 
агент (відповідач) – «Придніпровська залізниця» діють від імені і за дорученням 
страховика, виконуючи частину його страхової діяльності.  

Залізниця несвоєчасно сповістила страхову компанію про намір розірвати 
договір, чим порушила його права. Згідно п. 7.1 Договору, у разі, якщо жодна із 
сторін за місяць до закінчення терміну дії договору, заявляє письмово про намір 
розірвати договір, він вважається пролонгованим на наступний термін, договір не 
може бути розірваний в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії. 
12.12.2006р. і 26.12.2006р. відповідач повідомив про намір розірвати Договір і 
відмови залізниці від агентського договору (договору-доручення). 

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області позов був 
задоволений. Рішення суду було мотивоване тим, що сторонами був укладений 
договір доручення, який припиняється на загальних підставах, а також у разі 
відмови довірителя або повіреного від договору (ч. 1 ст. 1008 ЦК України). 

Дніпропетровський апеляційний господарський суд рішення господарського 
суду першої інстанції відмінив, вказуючи, що згідно ст. 526 ЦК України, ст. 3 ГК 
України зобов’язання повинне виконуватися належним чином відповідно до умов 
договору і вимог закону, інших актів законодавства, а за відсутності таких умов і 
вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичай 
пред’являються. А також відповідно до ст. 525 ЦК України, ст. 188 ГК України 
одностороння відмова договору не допускаються, якщо інше не передбачене 
законом або договором. 
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За результатами перевірки судом касаційної інстанції було скасовано поста-
нову апеляційної інстанції і залишено в силі рішення суду першої інстанції [11]. 

Вищевикладене свідчить про те, що, в законодавстві чітко не прописано яким 
договором слід регулювати посередницьку діяльність у сфері страхування, що у 
свою чергу не дозволяє однозначно як сторонам Договору, так і судам визначити, 
які норми ГК або ЦК України слід застосовувати. В результаті, не врегульованим 
залишається питання про застосування судами норм матеріального права у сфері 
страхування. Також звертає свою увагу на те, що в матеріалах справи, 
посилаючись на укладений Договір між сторонами, договір визначається таким 
чином: «агентський договір (договір доручення)», оскільки ці договори є різними 
за змістом і відповідно рознятися по правовому регулюванню. 

Як відзначалося вище, згідно ЗУ «Про страхування», страхові агенти діють на 
підставі договору доручення із страховиком. Разом з цим, Постанова КМУ № 1523 
визначає інше правове оформлення вищезгаданих відносин – це договір про 
надання страхових агентських послуг (агентська угода). Таким чином, з одного 
боку позитивним є те, що норми законодавства дають можливість вибору право-
вого оформлення відносин, але з іншого боку, це сприяє збільшенню колізій і 
прогалин, які доводитися вирішувати в судовому порядку. Враховуючи вище-
викладене, пропонується в ЗУ України «Про страхування» це питання викласти 
таким чином як в Постанові КМУ № 1523. 

На підставі викладеного можна зробити наступні висновки: з метою 
узгодження норм, регулюючих агентські відносини у сфері страхування, необхідно 
в Законі України «Про страхування» чітко прописати, що відносини між страховим 
агентом і страховиком регулюються агентською угодою. Так, пропонується внести 
зміни до ч. 7 ст. 15 ЗУ «Про страхування», виклавши її в такій редакції: «Страхові 
агенти – фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені і за дорученням 
страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають 
договори страхування, отримують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані із 
здійсненням страхових виплат і страхових відшкодувань. Страхові агенти є 
представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі 
агентської угоди із страховиком».  
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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 
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ул. Университетская 77, 83048 Донецк, Украина 

Статья посвящена проблемам правового регулирования коммерческого посредни-
чества (агентские отношения). Проанализированы агентские отношения в сфере 
страхования, практика применения агентского договора, виды агентских отношений. По 
результатам исследования даны предложения относительно усовершенствования норм 
хозяйственного законодательства.  

Ключевые слова: агентские отношения, агентский договор, коммерческое посред-
ничество, представительство, страховой агент, Хозяйственный кодекс Украины. 
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ОБОВ’ЯЗОК ДОБРОСОВІСНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
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Досліджено правову сутність обов’язку добросовісного здійснення прав у цивільному 
процесі. Автор також визначає правові наслідки, які настають у випадку невиконання 
такого цивільного процесуального обов’язку. 

Ключові слова: цивільні процесуальні відносини, цивільний процесуальний обов’язок, 
обов’язок добросовісного здійснення прав, зловживання процесуальним правом, 
добросовісність. 

З метою реалізації завдань цивільного судочинства цивільне процесуальне 
законодавство встановлює цілий комплекс обов’язків, що покладаються на осіб, які 
беруть участь у справі. Процесуальні обов’язки, необхідність виконання котрих 
покладається на усіх осіб, які беруть участь у справі, необхідно визначати як 
загальні. Спеціальні обов’язки, визначені цивільним процесуальним законо-
давством для окремих учасників цивільного процесу залежно від їх правового 
статусу. До загальних обов’язків, покладених на осіб, які беруть участь у справі, 
варто зачислити обов’язок дотримуватися норм цивільного процесуального законо-
давства та обов’язок добросовісно здійснювати свої процесуальні права та викону-
вати процесуальні обов’язки. Власне з’ясуванню правової сутності цього обов’язку 
буде присвячене наше дослідження. 

Зазначимо, що це питання, як і власне питання правової сутності цивільного 
процесуального обов’язку не достатньо досліджене у науковій літературі. Окремі 
аспекти обов’язку добросовісного здійснення прав були досліджені у працях 
А. Балашова, В. Тертишнікова, Д. Павленка, А. Юдіна, Н. Чечиної [1, 2, 3, 4]. Інші 
науковці заперечують необхідність визначення у цивільному процесі цього 
процесуального обов’язку [5, с. 169]. 

За таких обставин видається актуальним дослідження правової сутності 
обов’язку добросовісного виконання процесуальних прав у цивільному процесі. 

Метою цього дослідження є не лише встановлення правової сутності обов’язку 
добросовісного здійснення процесуальних прав, а й визначення правових наслідків, 
що настають у випадку його невиконання. 

Обов’язок добросовісного здійснення процесуальних прав був передбачений 
Цивільним процесуальним кодексом 1963 року та в подальшому отримав законодавче 
закріплення у ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 
2004 року (надалі – ЦПК України). Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 27 ЦПК України 
на осіб, які беруть участь у справі покладається обов’язок добросовісного здійс-
нення процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.  

Однак, наукове визначення й тлумачення юридичного змісту такого обов’язку 
викликає певні труднощі.  

Зокрема, ця обставина пов’язана з тим, що при науковому дослідженні 
правової сутності обов’язку добросовісного здійснення процесуальних прав, 
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потрібно звертатися до поняття добросовісності, що за своєю природою є мораль-
ним і, з огляду на це, розглядається більшістю науковців виходячи саме з 
моральних стандартів.  

Так, С. Погребняк зазначає, що добросовісність потребує сумлінної та чесної 
поведінки особи [6, с. 207]. 

На думку А. Юдіна, цивільна процесуальна добросовісність вимагає бездо-
ганної поведінки особи з погляду моральних норм, що органічно пов’язані з 
нормами юридичними [4, с. 106]. 

На нашу думку, для правильного розуміння сутності процесуального 
обов’язку добросовісного здійснення процесуальних прав правильним є 
визначення його позитивного та негативного змісту. Зокрема, його позитивний 
зміст містить вимогу щодо того, якою повинна бути поведінка особи, яка бере 
участь у справі, а негативний визначає, яка поведінка у цивільному процесі не 
допускається. 

Враховуючи позитивний зміст обов’язку добросовісного здійснення проце-
суальних прав, потрібно визначити, що добросовісними будуть процесуальні дії 
особи, яка бере участь у справі, що здійснюються шляхом реалізації належних їй 
процесуальних прав з метою захисту своїх невизнаних, порушених чи оспорю-
ваних цивільних прав. Тобто, особа, яка бере участь у справі, діє добросовісно в 
тих випадках, якщо процесуальні права здійснюються нею з метою дійсного 
захисту матеріальних прав. Окрім того, здійснення процесуальних прав у цьому 
випадку буде добросовісним лише тоді, коли реалізація цього права відбувати-
меться у спосіб, визначений цивільним процесуальним законом. 

Негативний зміст обов’язку добросовісності у цивільному процесі визначає 
вимогу до учасника процесу утриматися від вчинення дій, спрямованих на умисне 
обмеження або порушення прав інших осіб, які беруть участь у справі, 
перешкоджанню суду правильно та своєчасно розглянути та вирішити цивільну 
справу. У зв’язку з цим, на нашу думку, до недобросовісного здійснення проце-
суального права також потрібно відносити дії особи, що містять ознаки зловжи-
вання процесуальним правом. 

Позитивний зміст обов’язку добросовісного здійснення процесуальних прав є 
загальним, оскільки категорія добросовісності відображає загальні вимоги до 
поведінки осіб, які беруть участь у справі. 

Негативний зміст обов’язку добросовісності, засвідчує про конкретні випадки 
недобросовісної реалізації процесуальних прав, оскільки визначає орієнтири для 
з’ясування конкретних форм поведінки, яку трактують як зловживання проце-
суальними правами [109–110]. 

Прикладом недобросовісного користування процесуальними правами у 
цивільному процесі вважаються, зокрема, клопотання, спрямовані на затягування 
строків розгляду справи, заявлення повторних клопотань, які вже вирішені судом, 
на тих самих підставах; необґрунтоване розтягування усних пояснень, повторення 
запитань, на які вже було одержано відповідь, заявлення відводу судді без 
належних для цього підстав [7, с. 105]. 

У випадку вчинення вищезазначених дій особами, які беруть участь у справі, 
цивільне процесуальне законодавство передбачає окремі способи реагування на 
такі порушення: право суду зняти запитання, зупинити промовця, коли він 
виходить за межі справи, що розглядається судом або повторюється, тобто коли 
промовець висловлює свою позицію щодо обставин справи, які судом не 
з’ясовувалися, та доказів, що не були досліджені під час розгляду справи. 
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Однак, зважаючи на те, що категорія добросовісності, як було вище зазначено, 
має морально-етичний характер, необхідно зробити висновок, що у кожному 
конкретному випадку оцінювати добросовісність реалізації процесуальних прав, 
осіб, що беруть участь у справі, має суд. 

Окрім того, оскільки, будь-яких об’єктивних критеріїв, що мають покладатися 
в основу такого оцінювання, не передбачено законодавством, суд у цьому випадку 
повинен діяти за внутрішнім переконанням та з врахуванням фактичних обставин 
справи. 

Правильною є наукова позиція М. Треушникова, що в тих випадках, коли 
сторони недобросовісно використовують свої права або надмірно затягують 
процес, створюючи перешкоди нормальному розгляду справи та здійсненню 
правосуддя у конкретному спорі, суд повинен припинити подібні дії, застосовуючи 
санкції, передбачені законом [8, с. 121]. 

Дані положення закріплені у цивільному процесуальному законодавстві 
Російської Федерації, де передбачено, що зі сторони, яка недобросовісно заявила 
безпідставний позов або систематично протидіяла правильному та своєчасному 
розгляду та вирішенню справи, суд може стягнути на користь іншої сторони 
компенсацію за фактичну втрату часу. Розмір компенсації визначається судом в 
розумних межах та з урахуванням конкретних обставин (ст. 99 Цивільного 
процесуального кодексу Російської Федерації).  

У цивільному процесуальному законодавстві України подібна норма була 
передбачена у Цивільному процесуальному кодексі 1963 року. Зокрема, ст. 73 
даного кодексу за вищезазначені порушення обов’язку добросовісного користу-
вання процесуальними правами суд міг покласти оплату на користь другої 
сторони винагороди за фактичну втрату робочого часу відповідно до середнього 
заробітку, але не більше п’яти процентів від задоволеної частини позовної 
вимоги. Таким чином, процесуальним законодавством були передбачені санкції 
майнового характеру за невиконання обов’язку добросовісного користування 
процесуальними правами. 

У цивільному процесуальному кодексі від 18 березня 2004 року такі норми 
відсутні. Однак у ч. 3 ст. 240 Цивільного процесуального кодексу України 
визначено, що суд установивши, що заявник діяв недобросовісно без достатньої 
для цього підстави, стягує із заявника усі судові витрати [10]. Вищенаведені 
положення цивільного процесуального законодавства засвідчують те, що певний 
процесуальний обов’язок, у тому числі обов’язок добросовісного здійснення прав, 
завжди має бути підкріплений санкцією, яка застосовується в разі ухилення від 
виконання законодавчого припису. Якщо законодавством не передбачено 
відповідальність особи за невиконання обов’язку, то навряд чи можна говорити 
про наявність самого обов’язку. Водночас, потрібно зазначити, що санкції, які 
можуть застосовуватись у цивільному процесі, не завжди повинні мати характер 
матеріальних втрат для особи, яка не виконала обов’язку, а можуть полягати у 
настанні небажаних для цієї особи наслідків: у залишенні позову без руху чи 
розгляду, відмові у задоволенні клопотання, знятті з розгляду запитання, позбав-
лення суб’єктивного права. Нашу думку, доцільним було б закріплення у чинному 
процесуальному законодавстві санкцій майнового характеру за порушення обов’язку 
добросовісного користування правами у цивільному процесі, які були передбачені 
Цивільним процесуальним кодексом 1963 року. 

Враховуючи вищезазначене, не можна погодитися з поглядом науковців, які 
пропонують відмовитись від визначення обов’язку добросовісного здійснення прав 
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як самостійного процесуального обов’язку [5, с. 169]. Окрім того, такий науковий 
підхід не відповідає наступному. 

По-перше, з формально юридичного погляду законодавець не лише визначає 
обов’язок добросовісного здійснення процесуальних прав у ст. 27 ЦПК України, 
якою передбачені права та обов’язки осіб, що беруть участь у справі, як єдиний 
загальний процесуальний обов’язок, а й зазначає про нього в інших нормах. 
Зокрема, ч. 3 ст. 240 ЦПК України передбачені окремі правові наслідки, що 
настануть у випадку невиконання обов’язку щодо добросовісного здійснення 
процесуальних прав. 

По-друге, у цьому випадку науковці не беруть до уваги загальний характер 
обов’язку добросовісного здійснення прав, який поширюється на всі процесуальні 
права, осіб, що беруть участь у справі. Учасник цивільного процесу зобов’язаний 
добросовісно здійснювати свої процесуальні права, оскільки в іншому випадку 
його поведінка перешкоджатиме швидкому та правильному розгляду справи 
судом. 

По-третє, об’єктивні труднощі у визначенні змісту процесуального обов’язку 
добросовісного здійснення процесуальних прав і відсутність його прямої 
конкретизації в законодавстві не може свідчити про відсутність такого обов’язку в 
цивільному процесі [4, с. 110–111].  

Підсумовуючи усе вищезазначене, необхідно зробити висновок, що закріплення 
у цивільному процесуальному законодавстві обов’язку добросовісного здійснення 
процесуальних прав є невипадковим, та зумовлене тим, що невиконання цього 
обов’язку учасниками цивільного процесу ускладнить реалізацію завдань цивіль-
ного судочинства, а також призведе до порушення прав інших осіб, що беруть 
участь у справі. 

За правовою природою обов’язок добросовісного здійснення процесуальних 
прав є загальним процесуальним обов’язком, що поширюється на усіх осіб, які 
беруть участь у справі, та повинен виконуватись ними протягом усього розгляду 
справи судом. Обов’язок добросовісного здійснення процесуальних прав потребує 
від осіб, котрі беруть участь у справі, такої реалізації прав, яка відповідала б 
їхньому призначенню та здійснювалась у спосіб, визначений цивільним 
процесуальним законом, не завдавала б шкоди правам інших учасників цивільного 
процесу. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ  
ЦИВІЛЬНОГО-ПРАВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ 

О. Михалюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

В статті здійснено теоретичний і науковий аналіз особливостей цивільно-правового 
виконання зобов’язання третьою особою. Встановлено відмінності правовідношення, яке 
виникає при виконанні зобов’язання третьою особою від інших зобов’язальних 
правовідносин. 

Ключові слова: виконання зобов’язання третьою особою, право вимоги, кредитор, 
боржник, уступка права вимоги, переведення боргу, множинність сторін, новація. 

Цивільний кодекс України передбачає виконання зобов’язання у випадку 
ускладнення суб’єктного складу зобов’язального правовідношення. Разом з тим, 
відсутність системного законодавчого регулювання виконання цивільно-правового 
зобов’язання третьою особою зумовлює необхідність дослідження таких зобов’я-
зальних правовідносин. 

Дослідженням проблем правового регулювання виконання зобов’язання 
третьою особою присвятили свої праці значна кількість як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців, зокрема: Ю.Б. Бек, Т.В. Боднар, М.І. Брагінський, 
В.В. Вітрянський, Д.В. Дождєв, М.М. Дякович, І.В. Кисіль, В.М. Коссак, О.О. Кот, 
В.І. Пушай, В.К. Райхер, С.В. Сарбаш, В.С. Толстой та ін. Одночасно, варто 
зазначити, що правове регулювання виконання цивільно-правового зобов’язання 
третьою особою, поки що не було предметом окремого комплексного 
дослідження вітчизняних вчених.  

У сучасній доктрині і законодавстві утвердилася тенденція до розширення 
кола різновидів складних суб’єктів. У зв’язку з цим у цивілістичній літературі 
значного поширення набув поділ зобов’язань за суб’єктним складом, який 
характеризується наявністю більш дрібної класифікації системи складних 
зобов’язань: 1) зобов’язання з множинністю осіб (боржників або (та) кредиторів); 
2) зобов’язання з участю третіх осіб; 3) зобов’язання при переміні осіб у 
зобов’язанні. Своєю чергою, зобов’язання з участю третіх осіб поділяють на: 
регресні зобов’язання (щодо перекладання виконаного боргу на третю особу); 
зобов’язання на користь третьої особи (а не кредитора); зобов’язання, яке 
виконується (за боржника) третіми особами [1, с. 772, 773].  

Досліджуючи участь третіх осіб у цивільних правовідносинах, М.І. Брагінський 
наголошує, що в цивільному обороті необхідно використовувати наступні три 
поняття: 1) сторона, 2) інша особа, 3) третя особа. На думку автора, сторони – це 
учасники правовідношення, які виступають одна відносно іншої як носії прав та 
обов’язків. Інша особа – це будь-який учасник цивільного обороту, який не є 
стороною первинного правовідношення. Таким чином, основою для розмежування 
сторін та інших осіб є участь особи у первинному правовідношенні. Що стосується 
третіх осіб, то вони не беруть участь у первинному зобов’язанні, і тому, на перший 
погляд, є різновидом інших осіб. Особливою ознакою третіх осіб є її особливі 
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відносини з однією із сторін первинного правовідношення. Третя особа є 
учасником іншого правовідношення, в якому її контрагентом є учасник первинного 
зобов’язання [2, с. 580].  

В літературі можна зустріти різноманітні позиції щодо участі третьої особи у 
зобов’язанні. Так, одні автори вказують, що виникнення зобов’язання з участю 
третьої особи передбачають наявність як мінімум двох зобов’язань, нерозривно 
пов’язаних між собою, які випливають одне з одного: одне – первинне (внутрішнє 
між сторонами); друге – зовнішнє, яке встановлює зв’язок сторін з третіми 
особами. Інколи третіх осіб розглядають як суб’єктів (учасників) зобов’язання 
нарівні з кредитором та боржником: треті особи – це учасники зобов’язання, які не 
є стороною. Існує і протилежна точка зору, згідно якої третя особа не є 
самостійним суб’єктом зобов’язання, вона – учасник (сторона) іншого (похідного) 
зобов’язального правовідношення, в якому в якості сторони контрагентом є 
кредитор чи боржник первинного зобов’язання [3, c. 11–12].  

Л.Ф. Нетішинська називає третіми особами всіх, «хто не є стороною чи 
сторонами зобов’язання, своїми діями чи бездіяльністю певним чином впливає на 
динаміку зобов’язального правовідношення» [4, с. 15].  

М.А. Мильков вказує, що вплив третіх осіб, за Л.Ф. Нетішинською, носить в 
більшості випадків не стільки правовий характер, скільки економічний [5, c. 34].  

Як видається, позиція М.А. Милькова суперечить правовій природі виконання 
зобов’язання третьою особою. Оскільки, у випадку належного виконання 
зобов’язання третьою особою, правові відносини між кредитором та боржником 
припиняються, та виникають правові відносини між боржником та третьою 
особою. Разом з тим, слушною, на наш погляд, є думка М.А. Милькова про те, що 
самостійність статусу третьої особи по відношенню до боржника та кредитора є 
природною та необхідною умовою виділення такого суб’єкта як такого[5, c. 39].  

Частково погоджуючись з вищезазначеними позиціями вчених, необхідно 
зробити деякі уточнення. Перш за все необхідно зазначити, що не можна 
ототожнювати «учасників» та «сторін» зобов’язання. Так, як видається, «учасник 
правовідношення» ширше поняття, ніж «сторона правовідношення», оскільки 
«учасник правовідношення» включає в себе як сторін, так і третіх осіб.  

Крім цього, потрібно розмежовувати «третіх осіб у зобов’язанні» та 
«виконання зобов’язання третьою особою». Відтак, третя особа у зобов’язанні не 
обов’язково повинна виконувати зобов’язання, це може бути і особа, на користь 
якої виконується зобов’язання. Крім цього, як видається, позиція авторів щодо 
третьої особи як учасника зобов’язання, яка не є стороною у зобов’язанні, є не 
зовсім вірною. Оскільки, у випадку виконання зобов’язання третьою особою та 
прийняття кредитором належно виконаного зобов’язання наслідком є припинення 
первинного зобов’язання між кредитором та боржником, та виникнення 
зобов’язання між боржником та третьою особою. Таким чином, третя особа стає 
стороною зобов’язання. В свою чергу,третя особа стає учасником, коли виконання 
здійснюється на її користь.  

Так, основна норма, яка регламентує участь третьої особи у зобов’язанні є 
ст. 511 ЦК України, відповідно до якої зобов’язання не створює обов’язку для 
третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов’язання може породжу-
вати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.  

Варто наголосити, що закон в розумінні ст. 511 ЦК України під третьою 
особою визначає таку особу, яка: а) не брала участі в укладенні договору; 
б) отримала в результаті такого укладення певне суб’єктивне право щодо однієї чи 
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обох сторін. Як наголошується в літературі, своєрідність зобов’язання на користь 
третьої особи полягає перш за все в підставах його виникнення: третя особа не бере 
участі в укладенні договору, з якого набуває право вимоги до боржника [3, c. 16]. 
Так, вищезазначеним ознакам відповідає конструкція зобов’язання, яке виникає з 
договору на користь третьої особи (ст. 636 ЦК України) та є єдиним прикладом 
зобов’язання з участю третьої особи в тому розумінні, в якому передбачає 
законодавець у ст. 511 ЦК України.  

Отже, з вищевикладеного випливає, що третя особа є учасником зобов’язання 
лише при виконанні зобов’язання на її користь. Тобто, така третя особа отримує 
право не будучи стороною зобов’язання та не має жодного обов’язку у випадку 
такого зобов’язання. 

Стаття 528 ЦК України стосується третьої особи як сторони зобов’язання. Так, 
у випадку виконання зобов’язання третьою особою, третя особа все ж таки набуває 
обов’язку виконати зобов’язання, у випадку укладення нею договору з боржником. 
Тобто, має місце виникнення іншого правовідношення, а отже, поряд з існуванням 
зобов’язання між кредитором та боржником існує зобов’язання між боржником і 
третьою особою. Окрім цього, при виконанні зобов’язання третьою особою, третя 
особа не стає суб’єктом первинного правовідношення. Вона стає стороною нового 
зобов’язання між нею та боржником. У цьому аспекті слід зазначити, що 
породження у третьої особи права вимоги щодо кредитора у випадку виконання 
нею зобов’язання, взагалі не може мати місця, так як третя особа укладає договір з 
боржником, а кредитор є стороною іншого правовідношення.  

Таким чином, необхідно відрізняти третіх осіб у зобов’язанні (ст. 511 ЦК 
України) та виконання зобов’язання третьою особою (ст. 528 ЦК України). 

Варто звернути увагу на розмежування виконання зобов’язання третьою 
особою та множинність сторін. Так, відповідно до ст. 540 ЦК України, якщо у 
зобов’язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, кожний з 
кредиторів має право вимагати виконання, а кожний з боржників повинен 
виконати обов’язок у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або 
актами цивільного законодавства. Натомість, у випадку виконання зобов’язання 
третьою особою, виникає ще одне правовідношення між боржником та третьою 
особою, в якому кредитором третьої особи є боржник за первісним зобов’язанням, 
а у разі виконання зобов’язання третьою особою за боржника, вона стає 
кредитором у зобов’язання, яке виникло між нею та боржником, та набуває права 
вимоги до боржника. Ще одним важливим фактом є те, що перед кредитором 
відповідальним залишається боржник, який у випадку невиконання чи 
неналежного виконання зобов’язання третьою особою, сам повинен виконати 
зобов’язання. 

Відмінними правовими конструкціями також є заміна боржника у зобов’язанні 
та виконання зобов’язання третьою особою. Так, при заміні боржника відбувається 
переведення боргу на нового боржника. При цьому первісний боржник вибуває із 
зобов’язання. Оскільки особа вступає до зобов’язання виключно за своєю волею, 
для такої заміни потрібна згода в першу чергу нового боржника. Враховуючи, що 
особистість боржника, принаймні з огляду на його платоспроможність, має велике 
значення для кредитора, переведення боргу допускається тільки за згодою 
останнього, якщо інше не передбачено законом [6, с. 28]. Отже, при заміні 
боржника на підставі ст. 520 ЦК України має місце переведення боргу на іншу 
особу та заміна осіб у вже існуючому зобов’язанні. У разі виконання зобов’язання 
третьою особою, заміна осіб не відбувається. Натомість, припиняється зобов’язання 
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між кредитором та боржником, а третя особа стає стороною нового зобов’язання 
між нею та боржником. 

Разом з тим, варто зазначити, якщо з будь-яких підстав буде мати місце згода 
кредитора на виконання зобов’язання боржника третьою особою, буде мати місце 
переведення боргу, тобто заміна сторони у зобов’язанні. Таким чином, підстави та 
правові наслідки виконання зобов’язання третьою особою та переведення боргу є 
різними та не можуть ототожнюватись.  

Отже, як вже було з’ясовано, у випадку належного виконання зобов’язання, 
третя особа набуває права вимоги (регресу) до боржника. Варто зазначити, що 
досить часто ототожнюються поняття переходу права вимоги до третьої особи 
(регрес) та відступлення права вимоги. Так, відповідно до ст. 512 ЦК України, 
кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок 
відступлення права вимоги. Заміна кредитора означає, що із зобов’язання вибуває 
первісний кредитор і його замінює інша особа, що вступає у вже існуюче 
зобов’язання, тобто при заміні кредитора відбувається зміна умов зобов’язання. 
Така заміна можлива у всіх випадках, крім тих, коли остання заборонена 
договором або законом. 

Так, принципова відмінність між заміною кредитора та виникненням права 
вимоги (регресу) при виконанні зобов’язання третьою особою, полягає в тому, що 
право вимоги (регрес) виникає вперше, а при заміні кредитора передається право, 
що вже існує. Регресне зобов’язання виникає тільки при припиненні (належному 
виконанні) первісного зобов’язання, тоді як заміна кредитора саме зобов’язання не 
припиняє і не змінює зобов’язання, змінюється лише сторона зобов’язання, в 
даному випадку – кредитор.  

Разом з тим, необхідно звернути увагу, що існує тавтологія в термінології, що 
призводить до неправильного тлумачення і застосування правових норм. В цьому 
аспекті варто звернути увагу на позицію Т.В. Боднар, яка вважає, що з метою 
уникнення ототожнення виконання обов’язку боржника третьою особою, яке є 
підставою заміни кредитора зобов’язання іншою особою (п. 4 ч. 1 ст. 512 ЦК), а 
також виконання обов’язку боржника іншою особою в своєму інтересі (ч.3 ст.528 ЦК) 
з покладенням боржником виконання обов’язку на іншу особу (ч. 1 ст. 528 ЦК), 
при якому не замінюється ні особа кредитора, ні особа боржника, доцільним є 
доповнити п. 4 ч. 1 ст. 512 ЦК України після слова «особою» словом («суброгація»), 
що дозволить чітко розмежовувати зовні схожі явища і, головне, їх правові 
наслідки для сторін зобов’язання [7, c. 145]. 

Як видається, позиція автора є не зовсім вірною. Оскільки, суброгація є 
відмінною від правових наслідків, які настають у випадку виконання зобов’язання 
третьою особою. Так, при суброгації існує одне зобов’язання, з якого вибуває 
первинний кредитор і на його місце стає особа (третя особа), яка виконала 
зобов’язання, тобто має місце правонаступництво. Крім цього, при суброгації, не 
змінюється порядок обчислення та перебіг строку позовної давності, третя особа 
стає на місце кредитора у вже існуючому зобов’язанні. Таким чином, суброгація 
може мати місце лише при заміні сторін у зобов’язанні, а у випадку виконання 
зобов’язання третьою особою настають інші правові наслідки.  

Виходячи з вищевикладеного, заміна кредитора у зобов’язанні та право вимоги 
(регрес) у випадку виконання зобов’язання третьою особою − це суміжні та 
неоднакові правові конструкції, які виникають з різних підстав та мають відмінні 
правові наслідки. Разом з тим, варто зазначити, що стаття 528 ЦК України 
передбачає, що у випадку виконання зобов’язання третьою особою, на неї 
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поширюються правові наслідки статей 512–519 ЦК України. А отже, для уникнення 
неправильного застосування вищезазначених законодавчих норм, доцільно уточнити 
та доповнити п. 4 статті 512 ЦК України, виклавши його в наступній редакції: 
«виконання обов’язку боржника третьою особою (за винятком випадків, коли таке 
виконання припиняє зобов’язання між боржником та кредитором)».  

Важливою залишається також проблема розмежування припинення зобов’я-
зання новацією у цивільному праві та припинення зобов’язання у випадку 
виконання зобов’язання третьою особою. Так, як вже зазначалось, у випадку 
належного виконання зобов’язання третьою особою, а саме, прийняття його 
кредитором, зобов’язання між кредитором та боржником припиняється та виникає 
нове зобов’язання між боржником та третьою особою.  

Натомість у випадку новації, сторони звільняються від старого зобов’язання 
таким чином, що приймають на себе нове зобов’язання. Відтак, новація передбачає 
заміну новим зобов’язанням вже існуючого з метою припинення останнього. Окрім 
цього, нове зобов’язання повинно виникати на основі первинного – передбачаючи 
інший предмет чи спосіб виконання, тобто необхідна наявність причинового 
зв’язку між зобов’язаннями. Від новації необхідно відрізняти зміни умов 
зобов’язання шляхом введення в нього змін чи доповнень, які стосуються 
кількісної чи якісної сторони виконання [8, c. 15–16].  

Таким чином, як у випадку новації, так і у випадку виконання зобов’язання 
третьою особою виникає нове зобов’язання. Проте, у першому випадку виникає 
нове зобов’язання між тими ж сторонами, а в іншому між третьою особою та 
боржником. У випадку виникнення нового зобов’язання з третьою особою, остання 
набуває право вимоги до контрагента (боржника), виникнення новації породжує 
права та обов’язки, передбачені новим зобов’язанням. Як в одному, так і в другому 
правовідношенні позовна давність починається з початку. Разом з тим, варто 
зазначити, у випадку виконання зобов’язання третьою особою позовна давність 
первинного зобов’язання припиняється у зв’язку з припиненням зобов’язання 
шляхом його належного виконання третьою особою. При новації позовна давність 
первинного зобов’язання переривається у зв’язку з новим зобов’язанням, а тому і 
позовна давність починається з початку.  

З огляду на вищевикладене, необхідно зробити наступні висновки. Так, 
необхідно розмежовувати «третіх осіб у зобов’язанні» та «виконання зобов’язання 
третьою особою». У разі виконання зобов’язання третьою особою та прийняття 
такого виконання кредитором, у неї виникає право вимоги до боржника, тобто 
право регресу. У зв’язку з цим, у ЦК України доцільно уточнити, що у випадку 
виконання зобов’язання третьою особою, заміна кредитора не відбувається. 
Зобов’язання між кредитором та боржником припиняється шляхом належного 
виконання зобов’язання третьою особою, яка стає стороною нового зобов’язання. 
У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язання третьою особою, 
боржник залишається відповідальним перед кредитором.  
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В статье осуществлен теоретический и научный анализ особенностей исполнения 
гражданско-правового обязательства третьим лицом. Установлены различия право-
отношения, которое возникает при исполнении обязательства третьим лицом от других 
обязательственных правоотношений. 

Ключевые слова: исполнение обязательства третьим лицом, право требования, 
кредитор, должник, уступка права требования, перевод долга, множественность сторон, 
новация. 
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The article deals with the theoretical and scientific analysis of peculiarities of civil obligation 
performance by a stranger. The differences between the legal relations concerning the 
performance of obligation by a stranger and the other obligation legal relations are revealed. 
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ПРАВИЛА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ  
МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

С. Сеник 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Стаття присвячена аналізу питань правового регулювання та практики застосування 
правил функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві. Автором 
стверджується, що суть функціональної підсудності полягає у визначенні компетенції 
окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. 

Ключові слова: підсудність, місцеві суди, функції, компетенція. 

У науковій літературі цілком слушно звертають увагу на існування 
функціональної (точніше було б – функціонально-інстанційної) підсудності. На 
користь виділення цього виду підсудності в цивільному процесуальному праві 
України висловлюються такі вчені-процесуалісти як М.Й. Штефан [1, с. 99], 
В.І. Тертишніков [2, с. 148], В.М. Кравчук та О.І. Угриновська [3, с. 300], Ю.В. Білоусов 
[4, с. 49–50], Р.Я. Лемик та С.В. Сеник [5, с. 102–103]. 

Суть функціональної підсудності полягає в тому, що вона визначає компетенцію 
окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. 
Справа в тому, що до складу компетенції судів, що входять у систему судів загальної 
юрисдикції України, належать різні за своїм характером функції: 1) функція розгляду 
і вирішення цивільної справи по суті; 2) перевірка законності й обґрунтованості 
судових рішень суду першої інстанції, що не набрали законної сили, – функція 
апеляційного перегляду; 3) перевірка законності судових рішень, що набрали 
законної сили, – функція касаційного перегляду; 4) функція перегляду судових 
рішень Верховним Судом України у зв’язку із обставинами, передбаченими ст. 355 
ЦПК України; 5) функція перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у 
зв’язку з нововиявленими обставинами; 6) функція розгляду скарг на рішення, дії або 
бездіяльність державного виконавця чи посадової особи державної виконавчої 
служби під час виконання судового рішення тощо. 

При цьому треба враховувати, що в окремих випадках ті самі суди 
уповноважені виконувати різні функції (наприклад, місцеві суди розглядають і 
вирішують цивільні справи як суди першої інстанції з ухваленням відповідного 
судового рішення, а також здійснюють перегляд судових рішень у зв’язку з 
нововиявленими обставинами). 

При визначенні змісту і правової природи такого виду підсудності як 
функціональна підсудність в цивільній процесуальній літературі, як правило, 
вдаються до доктринального аналізу відповідних положень Конституції України, 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що визначають систему судів 
загальної юрисдикції, їх правовий статус і компетенцію в сфері цивільного 
судочинства, а також ЦПК України, що регулює порядок здійснення правосуддя на 
тій чи іншій стадії цивільного процесу. 

Так, функцію судів першої інстанції виконують місцеві суди, якими є районні, 
районні у містах, міські та міськрайонні (ст. 107 ЦПК України, ч. 1 ст. 21 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»). Судами другої (апеляційної) інстанції 
виступають судові палати в цивільних справах апеляційних загальних судів, у 
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межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, що ухвалив 
рішення, яке оскаржується (ст. 291 ЦПК України). А згідно з ч. 2 ст. 26 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» апеляційними судами з розгляду 
цивільних справ є апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва і 
Севастополя, апеляційний суд АРК. Функцію суду касаційної інстанції в цивільних 
справах виконує судова палата в цивільних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ст. 323 ЦПК України, ч. 2 
ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Судом, який здійснює 
перегляд судових рішень у цивільних справах з підстав, визначених ст. 355 ЦПК 
України і п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 38 згідно Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», є Верховний Суд України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 363 ЦПК України функцію перегляду рішень, ухвал суду 
чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами уповноважений 
здійснювати суд, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої 
посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення 
розглядається відповідно судом, який видав виконавчий документ (ч. 2 ст. 384 
ЦПК України). 

Функцією розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження 
наділений суд, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про 
закриття провадження у справі (ст. 404 ЦПК України). 

Виходячи з представленого підходу до розуміння функціональної підсудності, 
можна зробити висновок, що вчені-процесуалісти виходили із міркувань 
відродження існуючої ще в XІX ст. теорії функціональної підсудності, а також 
керувалися відповідними аналогами, що були поширені в доктрині і праві окремих 
держав, для яких теж характерне існування цього виду підсудності. Йдеться 
зокрема про іспанську і німецьку правові системи, в яких прийнято розрізняти: – 
суди, які виконують функції першої інстанції; – апеляційні суди; – ревізійні 
(касаційні) суди; – суди виконавчого провадження [6, с. 201]. 

В той же час не можна залишити поза увагою той факт, що доцільність 
виділення функціональної підсудності в якості самостійного виду підсудності 
цивільних справ ставиться деякими представниками цивільної процесуальної 
науки під сумнів. Так, О.В. Кузнєцова звертає увагу на певну складність у 
праворозумінні, пов’язану із законодавчою редакцією ст. 380 ЦПК РФ, в якій 
вказано, що апеляційна скарга чи подання, пред’явлені з порушенням правил 
підсудності, що встановлені ст. 377 цього кодексу, підлягають поверненню. На її 
думку, таке законодавче формулювання з використанням поняття підсудності 
щодо судів апеляційної інстанції не можна розцінювати як результат можливого 
запозичення описаного європейського правового досвіду в галузі правосуддя у 
цивільних справах, так як в цьому випадку не спостерігається системності у 
фактичному закріпленні функціональної підсудності в якості самостійного виду: 
ніде більше в ЦПК РФ при встановленні правил апеляційного чи касаційного 
судочинства не використовується поняття підсудності [7, с. 23]. 

З огляду на те, що у ЦПК України також відсутні положення, які б однозначно 
підтверджували існування функціональної підсудності, аналіз обґрунтованості 
висловленої О.В. Кузнєцовою негативної позиції щодо цього питання є актуальним 
і для цивільного процесу України. На мою думку, з цією позицією не можна 
погодитися, оскільки відсутність у процесуальному законодавстві спеціальної 
вказівки на існування функціональної підсудності, за допомогою правил якої 
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здійснюється розмежування компетенції між судами цивільної юрисдикції різних 
ланок судової системи України залежно від виконуваних ними функцій, ще не 
свідчить про безпідставність її виокремлення в якості самостійного виду. Адже 
саме аналіз та співставлення відповідних положень Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та ЦПК України дозволяє зробити висновок про 
наявність певних чітко окреслених предметних повноважень, реалізація яких 
забезпечує виконання кожною ланкою із системи судів загальної юрисдикції своїх 
функцій. І, власне, реальна практична потреба розподілу цих груп повноважень, які 
у своїй сукупності і взаємозв’язку складають судову компетенцію, між судами, що 
належать до різних судових ланок в межах судової системи України, й обумовила 
вироблення певних загальних правил, завдяки застосуванню яких можна точно 
встановити суд якої з судових ланок вправі здійснювати правосуддя у тій чи іншій 
конкретній цивільній справі на певному етапі її процесуального руху. 

На відсутності обґрунтованих підстав для виокремлення функціональної 
підсудності свого часу наполягав також Є.В. Васьковський. І таку свою позицію 
вчений аргументував тим, що саме функціональна компетенція не має самостійного 
значення, так як вона обумовлена розподілом судів за інстанціями або стадіями. На 
кожній стадії цивільного процесу процесуально-правові відносини мають 
специфічний характер, що визначається об’єктом цих відносин, суб’єктним складом 
учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. В багатьох 
джерелах вказується, що стадія цивільного процесу – це сукупність процесуальних 
дій, пов’язаних спільною найближчою ціллю [8, с. 167]. 

Визначальною ознакою, яка притаманна кожній стадії цивільного процесу, 
називають її завершеність. Це, у свою чергу, свідчить, що термін стадія має також 
своє усталене в юридичній літературі конкретне значення. Стадії у своєму 
взаємозв’язку і послідовності складають систему цивільного процесу. Однак 
більшість цивільних справ не проходить всі стадії, передбачені ЦПК України. У 
випадку ж заміни поняття стадії на поняття підсудність, доведеться створювати 
нові правові конструкції, що в свою чергу, на думку Є.В. Васьковського, не є 
необхідним [8, с. 165]. 

Видається, що такі аргументи також не можна назвати цілком переконливими, 
так як впровадження в теорію цивільного процесуального права України поняття 
функціональної підсудності не має наслідком заміни собою поняття стадії в 
цивільному процесі і в жодному випадку не посягає на її самостійне значення. Ці 
поняття не є взаємовиключними, а навпаки перебувають між собою у тісному 
зв’язку, тому їх паралельне існування у цивільному процесуальному праві є цілком 
виправданим. Поняття стадії цивільного процесу є ширшим за обсягом, ніж поняття 
функціональної підсудності, оскільки охоплює комплекс процесуальних дій, 
реалізація яких спрямована на досягнення основної найближчої мети, пов’язаної із 
здійсненням правосуддя у конкретній цивільній справі на даному етапі її руху. Тоді 
як поняття функціональної підсудності розкриває лише загальні правила, за 
допомогою яких розмежовується компетенція судів різних рівнів залежно від 
функціональної мети, яку вони покликані досягти в процесі її реалізації. 

Таким чином, наведені зауваження в силу їх поверхневості та однобічності не 
можна вважати конструктивними і достатніми для спростування усталеної у 
вітчизняній цивільній процесуальній науці концепції функціональної підсудності. 

Характеристика функціональної підсудності судів цивільної юрисдикції, що 
належать до різних ланок судової системи України, потребує аналізу їх 
компетенції, виходячи з виконуваних ними функцій. 
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Особливе місце з урахуванням обсягу і значимості їх компетенції у здійсненні 
захисту порушених, невизнаних і оспорюваних цивільних прав та інтересів громадян 
займають саме місцеві загальні суди, якими згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди. 

Місцеві загальні суди: 
а) розглядають віднесені процесуальним законом до їх підсудності цивільні 

справи, виступаючи як суди першої інстанції (ч. 1, 2 ст. 22 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і ст. 107 ЦПК України); 

б) здійснюють перегляд своїх рішень, ухвал і судових наказів у зв’язку з 
нововиявленими обставинами (ч. 1 ст. 363 ЦПК України); 

в) вирішують питання, пов’язані із зверненням судового рішення у розглянутій 
ним справі до виконання (ч. 1 ст. 368 ЦПК України); 

г) розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця 
чи іншої посадової особи під час виконання судового рішення за виданим ним 
судовим документом (ч. 2 ст. 384 ЦПК України); 

д) вирішують питання про надання дозволу на примусове виконання рішення 
іноземного суду в Україні (ст. 392 ЦПК України) і розглядають клопотання про 
визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню в 
Україні (ч. 1 ст. 400 ЦПК України); 

е) розглядають заяви про відновлення втраченого судового провадження за 
ухваленими ними рішеннями по суті або за постановленими ними ухвалами про 
закриття провадження у справі (ст. 404 ЦПК України). 

У відповідності із загальними правилами про родову підсудність всі цивільні 
справи, що підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, а саме справи 
щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, 
що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових, інших 
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами 
іншого судочинства, а також інші справи, розгляд яких згідно із законом може 
здійснюватися за правилами цивільного судочинства, розглядаються і вирішуються 
в першій інстанції місцевими загальними судами в порядку позовного, наказного 
та окремого провадження. Правила, з дотриманням яких повинна здійснюватися 
вказана діяльність з урахуванням виду провадження та стадії розгляду цивільної 
справи, детально регламентовані відповідними положеннями ЦПК України 
(Розділ ІІ, глава 2, 3, 4, 7, Розділу ІІІ, Розділ ІV ЦПК України). 

Отже, місцеві суди цивільної юрисдикції уповноважені вирішувати по суті 
досить широке коло справ.  

Не менш значну частину компетенції місцевих судів цивільної юрисдикції 
складають їх повноваження щодо перегляду рішення або ухвали суду, якими 
закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судового наказу. 
Детально порядок перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами регламентовано главою 4 ЦПК України. 

Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами – це 
факультативна стадія цивільного процесу, під час якої суд, який ухвалив судове 
рішення, після набрання ним законної сили, переглядає його з ініціативи осіб, які 
брали участь у справі, у зв’язку із виявленням істотних обставин, що існували, але 
не були відомі на час вирішення справи [3, с. 311]. 

Перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами може 
виникнути лише за наявності таких умов у сукупності: 1) розгляд цивільної справи 
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закінчено; 2) відповідне судове рішення набрало законної сили; 3) наявні підстави, 
передбачені ч. 2 ст. 361 ЦПК України, а саме: а) істотні для справи обставини, що 
не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду 
справи; б) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо 
неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо 
неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли 
за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; в) скасування 
судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення 
ухвали, що підлягають перегляду; г) встановлення Конституційним Судом України 
неконституційності закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, 
застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. 

Для такого перегляду характерно те, що виявлено обставини, які суд не міг 
оцінити під час ухвалення судового рішення, оскільки вони не були та й не могли 
бути йому відомі: про них стало відомо тільки після ухвалення рішення суду, 
постановлення ухвали суду чи видачі судового наказу. Тобто, мова йде про 
обставини, які існували на момент вирішення справи, але з різних причин не були 
відомі суду, і які були виявлені після набрання судовим рішенням законної сили. 
При цьому такі обставини повинні впливати на правильність судового рішення, що 
буде переглядатися. 

Водночас слід мати на увазі що, відповідно до роз’яснень Пленуму 
Верховного Суду України, викладених у п. 5 Постанови від 27.02.1981 р. № 1 «Про 
практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал 
і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили», не можуть бути 
визнані нововиявленими обставини, які могли бути встановлені за умови 
виконання судом вимог, що містяться у нормах процесуального права. З цього 
випливає, що не можуть вважатися нововиявленими обставини, що встановлю-
ються на підставі доказів, які не були своєчасно подані сторонами. 

Так, наприклад, ухвалою від 02.02.2011 р. у цивільній справі № 2-1726/11 
Личаківський районний суд м. Львова відмовив у задоволенні заяви громадянки К. про 
перегляд ухваленого ним рішення від 28.09.2006 р. у зв’язку з нововиявленими 
обставинами через їх необґрунтованість. Таке своє рішення суд мотивував тим, що 
посилання заявника на те, що відповідач за позовом про відшкодування шкоди, 
завданої трудовим каліцтвом, – ПАФ «Винниківська» приховав внесення 09.06.2000 р. 
до п. 1.5 загальних положень Статуту доповнень, якими ПАФ «Винниківська» визнана 
правонаступником прав і обов’язків КАТП «Винниківське» в частині заробітної плати, 
кредитів банку, бюджетних розрахунків, розрахунків по пенсійному фонду та 
соціальному страхуванню, не можна вважати нововиявленою обставиною, що не 
могла бути відома заявнику на час розгляду справи, оскільки він працював на 
підприємстві, мав змогу безперешкодно знайомитися із статутом і відповідно подати 
такий доказ з дотриманням вимог, встановлених ч. 1, 2 ст. 131 ЦПК України [9]. 

Компетенція місцевого суду цивільної юрисдикції охоплює вирішення питань, 
пов’язаних із зверненням судового рішення до виконання. Виконання рішення, 
будучи кінцевим етапом захисту суб’єктивних прав, свобод чи охоронюваних 
законом інтересів у випадку його порушення, оспорення чи невизнання, 
здійснюється не судом, а іншими, встановленими законом, органами та особами. 
Завдання суду на цьому етапі є належне звернення рішення до виконання. 
Діяльність судді, який розглядав справу, у цій частині виявляється у здійсненні 
контролю за своєчасним зверненням ухваленого рішення до виконання (ст.ст. 23, 
27, 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). У подальшому більша 
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частина дій, пов’язаних із реалізацією припису рішення юрисдикційного органу – 
виконанням рішення, вчиняється вже не судом, а іншими уповноваженими законом 
органами та особами. Йдеться про відповідні органи Державної виконавчої служби 
України, повноваження яких визначені Законами України «Про державну 
виконавчу службу» від 24.03.1998 р. та «Про виконавче провадження» від 
21.04.1999 р. з урахуванням змін, внесених Законом від 04.11.2010 р. 

Усі питання, що виникають в процесі виконання рішення, яке набрало 
законної сили або підлягає негайному виконанню, вирішуються судом першої 
інстанції. І проявляється це у здійсненні обов’язку суду видати належним чином 
оформлений виконавчий документ, яким є виконавчий лист, за заявою особи, на 
користь якої ухвалене рішення, що підлягає виконанню. 

Таким чином, реалізація місцевим судом цивільної юрисдикції його 
компетенції щодо звернення судового рішення до виконання є важливим і 
незамінним етапом виконання рішення суду – заключної стадії юрисдикційної 
діяльності, без якої втрачається сенс попередньої діяльності суду та інших органів 
(осіб), які уповноважені на здійснення захисту прав, свобод і законних інтересів 
фізичних, юридичних осіб, територіальних громад та держави. Правові норми, що 
регламентують порядок здійснення такої діяльності суду, містяться у Розділі VІ 
ЦПК України, а також частково в Законі України «Про виконавче провадження» та 
інших підзаконних нормативно-правових актах. 

Важливою гарантією виконання судових рішень виступає контроль з боку 
суду за діяльністю державних виконавців під час виконавчого провадження, який 
полягає у розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи 
іншої посадової особи виконавчої служби. Здійснення цієї функції віднесено до 
юрисдикції загальних судів відповідним положенням Конституції України (ч. 2 
ст. 55), Законом України «Про державну виконавчу службу» (ст. 10), Законом 
України «Про виконавче провадження» (ст. 84) та ЦПК України (Розділ VІІ), які 
детально регламентують порядок такої діяльності. 

Згідно з ч. 2 ст. 384 ЦПК України, а також ч. 4 ст. 82 Закону України «Про 
виконавче провадження» скарги на рішення, дії або бездіяльність державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби подаються до 
суду, що видав виконавчий документ. А оскільки виконавчі листи видаються лише 
місцевими судами (ч. 1 ст. 368 ЦПК України), скаргу необхідно подавати саме до 
відповідного місцевого суду. У цивільно-процесуальній літературі в контексті 
ЦПК України визначену в такий спосіб компетенцію місцевого суду розглядають 
як різновид його контрольних повноважень [10, с. 525]. 

Для правильного й однозначного розуміння меж компетенції місцевого суду 
цивільної юрисдикції щодо здійснення контролю за виконанням судових рішень 
треба звернути увагу на такі процесуально-правові моменти. 

Так, не розглядаються в порядку здійснення судового контролю вимоги осіб 
щодо належності їм, а не боржнику, майна, на яке накладено арешт, та інші подібні 
вимоги. Це обумовлюється тим, що такі вимоги пов’язані з визнанням цивільних 
прав та обов’язків, тому до таких правовідносин мають застосовуватися загальні 
положення про захист цивільних прав шляхом пред’явлення позову. Як вказується 
в абз. 2 п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.10.2003 р. № 14 
«Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і 
посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого 
провадження», у такому разі суд залишає скаргу на дії державного виконавця без 
розгляду у частині, що містить позовні вимоги, і роз’яснює заявникові можливість 
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звернення до суду з відповідною позовною заявою (наприклад, про визнання права 
на описане майно та виключення його з опису). 

Неоднозначне вирішення цього питання можна проілюструвати таким 
прикладом із судової практики. 

У червні 2006 р. М. звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця 
Відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міського управ-
ління юстиції (ВДВС). Позивач просив визнати незаконними дії державного виконавця 
щодо незупинення виконавчого провадження та проведення прилюдних торгів з 
продажу земельної ділянки, посилаючись на те, що прилюдні торги були проведені не 
уповноваженою особою, а продане з торгів майно боржникові не належало. 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області ухвалою від 
31.07.2006 р., залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду Київської області від 
03.11.2006 р., скаргу задовольнив: визнав незаконними дії державного виконавця 
ВДВС щодо незупинення виконавчого провадження та проведення прилюдних 
торгів з реалізації земельної ділянки; зобов’язав державного виконавця зупинити 
виконавче провадження; визнав проведення прилюдних торгів неправомірними. 

В обґрунтування касаційної скарги ВДВС, посилаючись на неправильне 
застосування судами норм матеріального права та порушення норм проце-
суального права, поставив питання про скасування судових рішень та ухвалення 
нового рішення про відмову в задоволенні скарги. 

Заслухавши доповідача, обговоривши доводи скарги та перевіривши матеріали 
справи, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду 
України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково з 
огляду на таке. 

Задовольняючи скаргу, місцевий суд, з висновками якого погодився суд 
апеляційної інстанції, виходив із того, що державним виконавцем на порушення 
п. 5 ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження» не було зупинено 
виконавче провадження у зв’язку з оскарженням його дій у суді та незаконно 
проведено прилюдні торги з реалізації арештованого майна. 

Видається, повністю погодитися з такими висновками судів не можна. 
Адже, як роз’яснив Верховний Суд України (абз. 2 п. 17 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами 
скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної 
виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження»), місцевий 
суд не мав процесуальних повноважень щодо розгляду скарги по суті, оскільки 
питання щодо зупинення виконавчого провадження і проведення прилюдних 
торгів у цьому разі були взаємопов’язані і їх слід було вирішувати в порядку 
позовного провадження. Апеляційний суд на порушення вимог ст. 303 ЦПК 
України на зазначені порушення процесуального закону судом першої інстанції 
уваги не звернув. 

З огляду на наведене, вірним слід вважати рішення колегії суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховного Суду України, яка, керуючись ст.ст. 336, 
342 ЦПК України, касаційну скаргу ВДВС задоволила частково: ухвалу Переяслав-
Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 31.07.2006 р. та ухвалу 
апеляційного суду Київської області від 03.11.2006 р. скасувала, скаргу М. на дії 
державного виконавця ВДВС залишила без розгляду [11]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж», а також положень Конвенції з питань цивільного процесу від 
01.03.1954 р. (м. Гаага), яка набула чинності для України 26.07.1967 р.; Конвенції 
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про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1938 р. 
(м. Нью-Йорк), яка набула чинності для України 08.01.1961 р. з певним засте-
реженням; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 
сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., ратифіковану Україною від 
10.11.1994 р. тощо до компетенції місцевих загальних судів також віднесено 
розгляд і вирішення питань про визнання і виконання рішень іноземних судів в 
України, а саме тих, що: 

1) підлягають примусовому виконанню, і на виконання саме цих рішень 
видаються виконавчі листи ( глава 1 Розділу VІІ ЦПК України); 

2) не підлягають примусовому виконанню (глава 2 Розділу VІІІ ЦПК України). 
Для того, щоб рішення іноземного суду, яке підлягає примусовому виконанню, 

могло бути визнано та виконано, а рішення іноземного суду, яке не підлягає 
примусовому виконанню, могло бути визнано в Україні, обов’язково має бути 
дотримана одна із двох умов: 

1) визнання та виконання або визнання цього рішення передбачено міжна-
родним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; 

2) це рішення визнається та виконується або визнається в Україні за 
принципом взаємності. 

Із зазначеного випливає, що рішення іноземного суду визнається і виконується 
в Україні, навіть, якщо це не передбачено міжнародним договором, але при цьому 
між Україною і відповідною державою є спеціальна домовленість щодо цього 
конкретного випадку. 

Порядок вирішення відповідним місцевим судом питань, пов’язаних із 
визнанням та виконанням рішень іноземних судів в Україні, є різним і залежить від 
правової природи останніх. До рішень іноземного суду, які підлягають 
примусовому виконанню, як правило, належить рішення про присудження. Для 
виконання саме цих рішень видаються виконавчі листи. Тому до повноважень 
місцевих судів згідно із главою 1 Розділу VІІІ ЦПК України віднесено: по-перше, 
розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення 
іноземного суду, що подається стягувачем (його представником) чи іншою особою 
(її представником) відповідно до міжнародного договору, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, і прийняття за результатом цього 
розгляду відповідної ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення 
іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання, і по-
друге, видача і надсилання для виконання у встановленому Законом України «Про 
виконавче провадження» порядку виконавчого листа на підставі рішення 
іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання. 

В той же час, рішення іноземного суду, що не підлягають примусовому 
виконанню, які ще називають рішеннями про визнання або конститутивними, 
ухвалюються, коли предметом судової діяльності є встановлення наявності чи 
відсутності правовідносин між сторонами або їх зміни чи припинення (наприклад, 
рішення про визнання права власності, про визнання шлюбу недійсним, про 
встановлення фактів, що мають юридичне значення тощо). Значення цих рішень 
здебільшого полягає у їх преюдиційному характері.  

Відповідно до положень окремих міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, рішення іноземних судів, 
ухвалені компетентними органами на території держави, з якою Україна уклала 
двосторонній договір про правову допомогу, і які не потребують виконання, 
вважаються дійсними без проведення будь-яких спеціальних процедур з їх 
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визнання. Так, згідно з ч. 2 ст. 40 Договору з Республікою Грузією, ч. 2 ст. 40 
Договору з Естонською Республікою, ч. 2 ст. 40 Договору з Румунією, ч. 2 ст. 41 
Договору з Республікою В’єтнам, ч. 2 ст. 39 Договору з Республікою Куба, ч. 2 
ст. 39 Договору з Корейською Народно-Демократичною Республікою, ч. 2 ст. 22 
Договору з Республікою Болгарія, на території Договірних Сторін визнаються без 
спеціального провадження рішення установ юстиції у цивільних справах (зокрема, 
рішення органів опіки та піклування, органів реєстрації актів громадянського 
стану), які не потребують за своїм характером виконання. 

Тому компетенція місцевого суду щодо визнання рішення іноземного суду, що 
не підлягає примусовому виконанню, обмежується розглядом у встановленому 
главою 2 Розділу VІІІ ЦПК України порядку клопотання заінтересованої особи про 
визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, і 
прийняття за результатом такого розгляду відповідної ухвали про визнання в 
Україні рішення іноземного суду або про відмову у такому визнанні. 

Компетенція місцевого загального суду, пов’язана із процедурою відновлення 
втраченого судового провадження, визначена Розділом ІX ЦПК України. 

Метою процедури відновлення втраченого провадження є поновлення змісту 
процесуальних документів та інших матеріалів справи, провадження у якій було 
втрачено. Втрата судового провадження може статися внаслідок об’єктивних 
(пожежа, стихійне лихо тощо), а також суб’єктивних причин – недбалості або 
навмисних дій працівників суду чи інших осіб (наприклад, крадіжки, підпалу, 
пошкодження, утилізації цивільної справи у зв’язку із закінченням строку її 
зберігання тощо). 

Передбачаючи можливість втрати судового провадження або його частини, 
законодавець встановив процедуру його відновлення. При цьому відновлення 
втраченого судового провадження не передбачає нового розгляду справи по суті 
або її перегляду, а лише визначає встановлення результатів судового розгляду, 
який уже відбувався раніше. 

У зв’язку із особливою правовою природою процедури відновлення втраченого 
судового провадження функцію її реалізації покладено ст. 404 ЦПК України на суд, 
який розглядав (переглядав) справу і ухвалив рішення по суті справи або постановив 
ухвалу про закриття провадження у справі, що набрали законної сили. 

Під час здійснення процедури відновлення втраченого провадження роль суду 
є особливо важливою, оскільки умовою ухвалення судового рішення за резуль-
татами розгляду і перевірки матеріалів про втрачене провадження є внутрішнє 
переконання судді про те, що наявних матеріалів достатньо, щоб встановити зміст 
втраченого провадження повністю чи частково. Якщо ж суд такого висновку не 
зробить, він ухвалою закриває провадження щодо розгляду заяви про відновлення 
провадження, роз’яснивши при цьому особам, які беруть участь у справі, право на 
повторне звернення з такою самою заявою, якщо вони зможуть подати необхідні 
документи. 
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ПРАВИЛА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ  
МЕСТНЫХ СУДОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

С. Сеник 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
 ул. Университетская 1, 79000 Львов, Украина 

Статья посвящена анализу вопросов правового регулирования и практики 
применения правил функциональной подсудности местных судов в гражданском 
судопроизводстве. Автор утверждает, что суть функциональной подсудности есть в 
определении компетенции отдельных звеньев судебной системы Украины на основе 
исполняемых ими функций.  

Ключевые слова: подсудность, местные суды, функции, компетенция. 
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The article is dedicated to the analysis of the issues of legal regulation and application 
practice of rules of functional jurisdiction of local courts in civil proceedings. The author stresses, 
that the gist of functional jurisdiction lies in the definition of the competence of separate units of 
judicial system of Ukraine on the ground of the performed functions by a particular court. 
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ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
В КНР – ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЧИ ЗАКОН? 

В. Устименко, О. Кучер 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України  
вул. Університетська, 77, 83048 Донецьк, Україна 

Стаття присвячена комплексному дослідженню та науковому аналізу деяких 
положень правового регулювання планування соціально-економічного розвитку в КНР. 
Існуючі на сьогодні плани соціально-економічного розвитку, що розроблюються в КНР, є 
державними програмами планування, що орієнтують і мобілізують окремі ланки економіки 
в загальнонаціональних інтересах. При цьому такі державні програми планування 
знаходять своє відображення в багатьох законодавчих актах КНР. Тому виникає питання 
про необхідність створення окремого закону про планування. 

Ключові слова: плани соціально-економічного розвитку, державне регулювання, 
економічні реформи, модернізація, економічне (господарське) право, державна програма 
планування, законодавство про планування. 

Політика державних реформ і модернізація економіки, які проводяться в 
Китайській Народній Республіці (далі КНР), призвели до якісних зрушень у 
соціально – економічному розвитку китайського суспільства. Успіх реформ і 
модернізації в КНР в чималому ступені пов’язаний з існуючою в цій країні 
системою планування. Особливість країн Східної Азії, і насамперед КНР, полягає в 
тому, що процесом модернізації керує уряд. Найважливішу роль він відіграє і у 
визначенні активної й ініціативної участі у процесах глобалізації, одночасно 
зберігаючи власну специфіку і суверенітет.  

Китайські дослідники звертають увагу на специфічність китайського досвіду, а 
саме Хун Чаохунь вважає, що існуюча економічна система КНР не є ні перехідною, 
ні тимчасовою. Хун Чаохунь вказує, що це змішана економіка, що виникла на 
основі взаємодії «специфічного політичного устрою» КНР, його культурних 
традицій та економічного капіталу. Це нова, самостійна економічна формація, що 
виникла при взаємодії «видимої руки» – влади з «невидимою рукою» – ринком, а 
також відчуває вплив китайської культури Конфуція і Менцзи [1, с. 79]. Ми 
бачимо, що на сучасному етапі відбувається відхід від догматичних постулатів 
ринкового регулювання і відбувається перехід до концепції активної участі 
держави в економіці. В основу передбачуваного підходу, покладений пріоритет 
розвитку системи планування національної економіки. 

Проблема вдосконалення правового забезпечення планування та розвитку 
відповідної законодавчої бази відноситься до числа основоположних в 
господарському праві. Актуальність даного дослідження підтверджує той факт, що 
в Україні плануванню було приділено мало уваги і воно не отримало необхідне 
відображення на законодавчому рівні. 

Метою статті є вивчення досвіду правового регулювання планування 
соціально-економічного розвитку в КНР і розробка пропозицій щодо можливості 
його застосування в Україні.  

З 70-х років ХХ століття КНР вступила в один з найбільш бурхливих періодів 
після відомої «культурної революції» розвитку, що характеризується значними 
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успіхами в економіці та культурі країни, оновленні політичного життя. Цей 
розвиток йде під гаслом соціалістичної модернізації країни. Родоначальником ідеї 
«модернізації» в Китаї можна вважати лідера революційного крила партії 
Гоміньдан – Сунь Ятсена [2, с. 79]. З самого початку процес модернізації країни 
був пов’язаний зі значним посиленням ролі законодавства, тобто правового чин-
ника в житті країни.  

Державні лідери також неодноразово підкреслювали важливість закону для 
забезпечення проведення соціально орієнтованого економічного розвитку, що 
випливає і з політики «у дві руки» запропонованої Ден Сяопіном: з одного боку, 
економіка повинна розвиватися, з іншого – правова система повинна бути вдоско-
налена. В результаті в країні настав етап масивного і швидкого розвитку законів і 
положень, правил регулювання економіки та комерційних відносин [3, c. 7]. 
Правова база удосконалювалась залежно від різних змін в економіці і чітко 
визначала права та обов’язки суб’єктів ринку. Право було покликане забезпечити 
стабільність і порядок у розвитку економіки.  

Погляди в економічній політиці Ден Сяопіна відрізнялися від підходів Мао 
Цзедуна в одному вирішальному аспекті: він і Комуністична партія Китаю (далі 
КПК) під його керівництвом бачили в праві «кращий інструмент», ніж у політиці, 
оскільки, право здатне забезпечити і «інституалізувати» політику в більш 
універсальній манері, стабілізувати й упорядкувати державну політику економічного 
розвитку, визначити права та обов’язки щодо держави, що представляє адміні-
стративну владу [4, c. 335]. Необхідно підкреслити, що природа і ступінь правового 
розвитку в основному залежать від параметрів встановлених програмою реформ, 
політика була фундаментом права, а право було матеріальною формою політики. 

Внутрішній зміст законодавства відбиває політику уряду країни, в цьому 
полягає особливість формування та розвитку сучасної правової системи КНР. 
Яскравим підтвердженням є досвід господарської реформи, розпочатої в 1978 р. і 
не закінченої ще й сьогодні, оскільки уряд поетапно крок за кроком детально 
розроблюючи кожен закон здійснює реформу. Правові акти в КНР носять 
переважно цільовий характер і регламентують порівняно вузьке коло питань, що 
дозволяє забезпечити поступальний рух суспільних відносин в економіці. 

Законодавець КНР при розробці норм тих галузей матеріального права, якими 
регулюються різноманітні суспільні відносини, пов’язані між собою єдністю мети – 
необхідністю забезпечення належного функціонування економіки, не пішов 
шляхом галузевої кодифікації або прийняття кодифікованих законів, а віддав 
перевагу поступовому введенню в дію окремих нормативних актів, в основному 
комплексного характеру, що регулюють ті чи інші сторони або ланки оновлюваного 
господарського механізму, окремі області або ділянки економічних відносин, які з 
тих чи інших причин вимагали першочергової регламентації [5, с. 33]. 

Теорія «соціалістичної планової товарної економіки» («Socialist Planned 
Commodity Economy») стала домінуючою ідеологією «нового мислення» в КНР. 
Створення цього «нового мислення» ефективно призвело до переходу від системи 
повністю обов’язкового планування до системи частково обов’язкового і частково 
спрямовуючого планування. Така трансформація не була суто економічною, це 
було політико-економічне, ліберальне мислення у сфері економіки, відповідно 
перейшло і в право, яке розглядалося як частина політики [6, c. 142].  

Генеральний секретар КПК Цзян Цземінь пізніше зазначив, що ринок і 
планування – дві складові регулювання економіки, а не відмітний критерій між 
соціалізмом і капіталізмом. Дане політичне мислення було переведено і в право, як 
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результат термін «соціалістична ринкова економіка» замінив термін «планова 
економіка» в Конституції 1982 року [7, с. 26]. Фахівець у галузі права Lin Jie 
вказує, що термін «соціалістична ринкова економіка» вперше розглядається як 
«право застосування практично капіталістичних підходів» в економічній сфері і 
капіталістичних механізмів для прискорення економічного розвитку. У цьому сенсі 
економічні реформи і «політика відкритих дверей» є новим етапом в КНР і задають 
нові параметри правовому розвитку [8, c. 68].  

На сучасному етапі розвитку країни без особливих ідеологічних обмежень і зі 
створенням п’ятирічних планів велика увага вчених і фахівців в області права 
приділяється іноземному правовому досвіду. Вибір «політики відкритих дверей» 
змусив китайських вчених і фахівців в області права відмовитися від будь – яких 
ідеологічних вимог у виборі та адаптації зарубіжних правових інститутів і теорій, і 
використовувати результати власних правових реформ. Створюване право і 
особливо положення регулюючі комерційне співробітництво та економічні 
відносини чітко представляли західний стиль, форму, структуру і мову [9, c. 5]. 
Так, «Загальні положення цивільного права КНР» («General Principles of Civil 
Law») за своєю формою виглядають як «Загальні положення Цивільного Кодексу» 
створені в Німеччині або пандектній моделі; за своєю структурою положення 
«слідують в цілому німецької моделі».  

Однією з найвідоміших домінуючих в законодавстві прагматичних тез Ден 
Сяопіна була політика «чорно-білої кішки» (не важливо якого кольору кішка, 
головне щоб вона ловила мишей). Виходячи з ідеологічних поглядів, таку ж увагу 
було зосереджено і на зарубіжному досвіді, перенесеному в закон, не було віддано 
чіткої переваги якому-небудь конкретному зарубіжному досвіду правового регу-
лювання економіки. Влада визнала необхідність і доцільність запозичення положень 
зарубіжних законів. Такий двозначний підхід до використання досвіду іноземного 
права, міжнародної практики і власного досвіду є характерним для будівництва 
сучасної китайської правової системи [10, c. 71–72]. Фахівці в галузі права також 
підтримали запозичення зарубіжного досвіду, і проголосили його як прекрасний 
приклад гармонізації китайського законодавства з міжнародною практикою.  

У період реформ, коли економічні відносини нестабільні і коли часом важко 
передбачити результати тих чи інших соціальних процесів, рухливість 
господарського законодавства тим більш виправдана. Правовій системі КНР також 
властива гнучкість, оскільки законодавцю часто доводиться вносити зміни і 
доповнення в різні акти. Як вже зазначалося, не всі галузі права КНР кодифіковані, 
зокрема це стосується і економічного (господарського) права. Разом з тим у ході 
реформ формується система різнотипних виробничих відносин, що відповідають 
багатоукладній економіці. Тому в КНР нормативна база некодифікованої галузі 
права складається з великої кількості окремих законодавчих актів. 

Завдяки існуванню системи планування в уряду країни з’являється можливість 
стабілізувати економіку. Загальнодержавні плани соціально-економічного роз-
витку, що розроблюються в КНР, формально – не закони, а державні програми, що 
орієнтують і мобілізують окремі ланки економіки на виконання цих програм в 
загальнонаціональних інтересах. Головне завдання планування полягає в тому, щоб 
воно було вигідним і відповідало зростаючим потребам ринку. Масштаби 
планування визначаються відповідно до обсягів ринку і закономірностей 
економічного розвитку. Сьогодні в законодавстві КНР не існує окремого закону 
про планування, який був би базою для розробки програм соціально – 
економічного розвитку, прийнятих на рівні державної ради та місцевих органів 
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влади на рівні провінцій. Проте дискусія про місце загальнодержавних планів у 
системі законодавства країни привертає до себе увагу широких кіл та фахівців у 
галузі права. Все більше китайських правознавців вважають, що правове 
забезпечення планування, на рівні закону гарантує ефективну роботу при розробці 
і прийнятті, а головне виконанні різноманітних планів і обґрунтовують 
необхідність його законодавчого закріплення.  

Один з провідних фахівців в галузі права Чень Чжі Ян, вважає за необхідне 
розробити законопроект про планування. За його словами, план економічного 
розвитку повинен відповідати стану економіки і технічному розвитку держави. Для 
підвищення ефективності економіки необхідно враховувати показники 
продуктивності праці, визначати напрями оподаткування і т. ін. Ринок у довго – та 
середньостроковій перспективі не може самостійно врегулювати попит та 
пропозицію, що підтверджують кризи, що той же час трапляються в економіці 
окремих ринково орієнтованих країн і груп. Таке регулювання має здійснювати 
держава, ґрунтуючись на законодавчій базі. За допомогою підвищення або 
зниження оподаткування уряд регулює підприємство або галузь у розвитку [11, 
c. 24]. Тому уряд на основі планування, яке ґрунтується на законі зможе 
гарантувати продовження розвитку ринкової економіки.  

Існуючі сьогодні державні програми планування соціально – економічного 
розвитку КНР знаходять своє відображення в багатьох законодавчих актах. Ми 
розглянемо деякі господарські відносини в сфері планування, аналізуючи цивільне 
і торгівельне право. Німецький вчений Філіп Хек був одним з перших, хто 
запропонував розподіляти систему цивільного права на зовнішню і внутрішню, 
таку ж систему розподілу запозичили і китайські вчені [12, с. 139]. Внутрішня 
система, означає орієнтування системи на внутрішні зв’язки в цивільному праві, 
сконцентровані головним чином на роботі фундаментальних принципів права. 
Наприклад, свобода особистості, один з основних принципів цивільного права, 
може бути визначена як свобода договору, власності, шлюбу, заповіту, асоціації і 
навіть відповідальності за порушення, і знову свобода договору може бути 
визначена, як свобода складення та укладення договору і т. ін. [13, с. 70]. Іншими 
словами, зміни у внутрішній системі пов’язані з постійними змінами у зовнішній 
системі. Зовнішня система, відноситься до системи «структурування», даний 
логічний підхід полягає в створенні концепцій та інститутів права абстрагованих 
від різних фактів реального життя, які в результаті втілюються в матеріальному 
процесі [13, с. 72]. 

У сфері торгівельного права ми розглянемо планування через призму 
договірного (контрактного) права. Контрактне регулювання в КНР було розпочато 
в 1950 році, за допомогою видання кількох попередніх правил, що регулюють різні 
конкретні види договорів (купівлі-продажу, поставки і т. ін.). Одна з головних 
причин першочергового випуску таких правил було визнання співіснування 
публічного та приватного сектора економіки. Однак соціалістичні трансформації 
призвели до домінування публічного сектора економіки, і такі контракти в основному 
використовувались для реалізації державних планів, менш для регулювання угод між 
окремими особами і господарюючими суб’єктами [14, с. 189]. 

Як вже було зазначено нами вище, правова база удосконалювалася залежно від 
різних змін в економіці. Також і робота у сфері договірного права відповідала 
певному етапу реформ планової економіки. Перша велика робота була пов’язана з 
розробкою Закону КНР «Про господарський договір» («Economic Contract Law»). 
Закон, був покликаний захищати соціально-економічний порядок, сприяти ефектив-
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ності економіки та забезпечувати реалізацію державних планів [15, с. 351–352]. 
Пізніше законодавчою реакцією у відповідь на вибір «політики відкритих дверей» 
було рішення про перегляд норм зазначеного закону. В результаті були вилучені 
посилання на «державне планування» і «державну політику», проте закон, як і 
раніше в значній мірі є документом, що втілює політику держави в частині 
планомірного розвитку економіки [14, с. 195–196].  

Існуючий західний тиск на КНР, вимагає приведення контрактного права у 
відповідність із західним досвідом. Тому китайськими вченими було досягнуто 
згоди, яка заснована на принципі «свободи договору». Спочатку принцип «свободи 
договору» у вище названому законі визначав, що прийняття будь – якого 
контракту, який буде порушувати державні плани, вважається недійсним. У 
редакції Закону КНР «Про господарський договір» 1993 року норми були змінені, 
проте вимоги щодо планування збережені і підкреслена необхідність дотримання 
принципів рівності, взаємної вигоди та досягнення згоди шляхом переговорів. 
Збережені такі поняття як дії, що «порушують соціально – економічний устрій», 
дії, що завдають «шкоду державним чи громадським інтересам». Окрім того, 
держава зберегла право встановлювати обов’язкові плани для підприємств, і в 
цьому випадку контракт повинен бути сформованим згідно з відповідними 
положеннями і правилами стосовно реалізації таких планів [10, c. 454]. 

Чинний Закон КНР «Про договори» від 1 жовтня 1999 р., включає в себе всі 
колишні різноманітні види договорів (наприклад, про підряд, посередництво, 
технічний договір, перевезення, зовнішньоекономічний договір) і регулює велику 
кількість відносин, що відображають нову ситуацію в країні з регульованою 
державою ринковою економікою. Мета закону полягає в захисті інтересів сторін 
договору, для того щоб діяльність останніх не відбивалася негативнім чином на 
економічній ситуації країни і сприяла справі модернізації [16]. 

Загальні положення цивільного права КНР з точки зору принципу «свободи 
договору», передбачають рівність між сторонами договору, добровільну участь, 
справедливість, чесність і надійність, вимагають від сторін поважати соціальні та 
моральні принципи, не шкодити спільним інтересам суспільства або державному 
плану або порушувати соціально – економічний уклад, що в іншому випадку тягне 
недійсність будь-якого господарського договору, який суперечить директивам 
державного планування [17]. 

Як вже було зазначено вище, господарське право в КНР не відокремлено в 
окрему галузь, проте існує сфера економічного права, що регулює господарські 
відносини, у тому числі і в сфері планування. Розглянемо кілька законів, які 
найбільш яскраво відображають планування, а саме: закони КНР «Про компанії», 
«Про зовнішню торгівлю», «Про промислові підприємства загальнонародної 
власності» і «Про стимулювання середніх і малих підприємств». 

Перший з названих нами законів – це Закон КНР «Про компанії» від 
29 грудня 1993 р., він був розроблений у зв’язку з необхідністю створення 
системи сучасних підприємств, з метою встановлення правил організації та 
діяльності компаній, забезпечення їх законних прав та інтересів, а також прав та 
інтересів акціонерів, кредиторів, підтримки суспільно – економічного порядку, 
сприяння розвитку економіки [18, c. 245–247]. Даний закон покликаний 
забезпечити стабільність і порядок в розвитку економіки і чітко визначає права і 
обов’язки суб’єктів ринку.  

Тепер розглянемо, Закон КНР «Про зовнішню торгівлю» від 12 травня 1994 р. 
Наведений закон розроблений з метою розширення зовнішньої відкритості, 
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стимулювання розвитку зовнішньої торгівлі, підтримки належного порядку у 
зовнішній торгівлі, захисту законних прав та інтересів підприємців – її учасників і 
допомоги розвитку економіки. Щодо політики планування, наведемо як приклад 
ст. 51 Закону, в якій міститься норма про розробку державою стратегії розвитку 
зовнішньої торгівлі, створення і вдосконалення механізмів стимулювання зов-
нішньої торгівлі [18, c. 749]. 

Закон КНР «Про промислові підприємства загальнонародної власності» від 
13 квітня 1988 р., також містить у собі норми про планування господарської 
діяльності. Цей Закон розроблений з метою забезпечення зміцнення і розвитку 
економіки, «загальнонародної власності», чіткого визначення прав та обов’язків 
промислового підприємства, гарантій його законних прав та інтересів. Ст. 3 цього 
Закону визначає, що основні завдання підприємства полягають у розвитку 
виробництва товарів на основі державних планів і потреб ринку. Згідно зі ст. 22 і 
ст. 23 згаданого Закону підприємство має право самостійно, керуючись державним 
планом, здійснювати виробництво продукції, що користується громадським 
попитом, або надавати суспільно-необхідні послуги. Підприємство має право 
вимагати коригування директивного плану, який не забезпечений необхідними 
плановими поставками матеріальних ресурсів, або реалізацією продукції [19]. 
Відповідно до ст. 55 Закону КНР «Про промислові підприємства загальнонародної 
власності» народний уряд або компетентне урядове відомство згідно з постановами 
Державної ради в єдиному порядку визначає підприємству директивний план, 
забезпечує планові постачання матеріальних ресурсів, перевіряє і затверджує 
розроблені підприємством плани капітального будівництва, значної технічної 
реконструкції та інші плани [19]. 

Закон КНР «Про стимулювання середніх і малих підприємств» від 29 червня 
2002 р., містить в собі норми про політику планування господарської діяльності, що 
впроваджується державою. Даний Закон був прийнятий з метою поліпшення 
ділового клімату та стимулювання здорового розвитку малих і середніх підприємств, 
створення більшої кількості робочих місць в містах і селах та використанні ролі 
середніх і малих підприємств в економічному і соціальному розвитку країни. Згідно 
зі ст. 3 Закону держава впроваджує політику активної підтримки малих і середніх 
підприємств, зміцнення керівництва, покращення сервісу, гарантії прав та інтересів. 
У ст. 4 Закону закріплено, що Держрада відповідає за розробку політичної лінії щодо 
малих і середніх підприємств та впроваджує заходи, спрямовані на розвиток малих і 
середніх підприємств по всій країні [20]. Відділ Держради, що відповідає за роботу 
підприємств, організує реалізацію політичної лінії, заходів і планів держави щодо 
малих і середніх підприємств, здійснює загальну координацію дій. Відповідні відділи 
Держради, згідно з політичною лінією і заходами, які впроваджуються державою 
дають директиви і забезпечують роботу малих і середніх підприємств у межах своїх 
обов’язків. Відповідно до ст. 30 Закону КНР «Про стимулювання середніх і малих 
підприємств» державні структури забезпечують підтримку в питаннях планування, 
землекористування, фінансів, стимулюють створення різноманітних типів бюро 
технічного обслуговування [20]. 

Цікавим є те, що в КНР категорично не дозволяється підприємствам 
розробляти і впроваджувати самостійні, відмінні від державних економічні 
стратегії, і регулювання без попереднього аналізу характеру розвитку економіки, 
оскільки можна порушити рівновагу її розвитку, що відобразиться на рівні життя 
населення. Завдяки контролю і керівництву з боку держави утворився сприятливий 
механізм розвитку економіки. Після створення регульованої ринкової економіки 
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підприємства зазнали змін, уряд за допомогою податкових надходжень мав змогу 
гарантувати роботу і розвиток підприємств, відповідно ринковий механізм 
запрацював [11, c. 24].  

План розвитку економіки повинен продовжувати і надалі удосконалюватися і 
посилювати свої правові позиції, оскільки саме планування допомагає правильно 
управляти економічним розвитком, швидкістю та ефективністю розвитку ринкової 
економіки в країні.  

Окрім того, активна участь КНР у процесі глобалізації економіки, буде 
супроводжуватися необхідністю захищати і охороняти власну безпеку і обходити 
ризики. В оптимальному варіанті КНР необхідно з’єднання власних порівняльних 
переваг з перевагами глобалізації, а таке поєднання можливе тільки за допомогою 
чітко визначених планів соціально-економічного розвитку. 

Проаналізувавши вище викладений матеріал ми приходимо до наступних 
висновків. Керівництво КНР постійно виробляє стратегію політичних і економічних 
реформ, спрямовуючи і активізуючи законотворчий процес. У рамках процесу 
модернізації посилюється курс на правове забезпечення функціонування всіх 
елементів державного механізму і суспільства. Ми побачили, що природа і ступінь 
розвитку законодавства КНР в основному залежать від параметрів встановлених 
програмою реформ. Характерним для права КНР є те, що політика слугує 
фундаментом права, а право є матеріальною формою політики. Китайський 
законодавець як у минулому так і на сучасному етапі воліє приймати окремі закони, 
в яких виникає потреба в залежності від розвитку економіки. 

Від наявності та ефективності планування залежить соціально-економічний 
розвиток країни, визначається регулююча роль держави у відповідні періоди. 
Держава за допомогою всебічно збалансованих планів і допоміжної ролі ринкового 
регулювання, гарантує пропорційний, гармонійний розвиток всього народного 
господарства країни. Немає жодних сумнівів у тому, що діюча система планування 
сприяє економіці КНР, що стрімко розвивається. 

Для України в умовах трансформації (об’єднання механізмів ринкового 
саморегулювання та державного регулювання) побудова соціально орієнтованої 
ринкової економіки є однією із стратегічних цілей. Непослідовність в економічній 
політиці України є результатом відсутності цілісно сформульованої системи 
державного планування соціально – економічного розвитку у т. ч. і господарської 
діяльності. Саме тому в сучасних урядових програмах Україна могла б 
використовувати успішний досвід державного планування КНР. 

Незважаючи на те, що сьогодні ще не існує окремого закону про планування, 
проаналізовані нами законодавчі акти, які регулюють господарські відносини у 
сфері планування показали, що державні програми планування знаходять своє 
вираження через норми права, проте вони «розкидані» по різних галузях права і 
потребують систематизації та надання їм чіткої структури. 

Потрібна всебічна підтримка ініціативи уряду України щодо прийняття 
проекту Закону України «Про стратегічне планування» Верховною Радою України, 
при доопрацюванні якого необхідно врахувати як попередній позитивний досвід 
правового регулювання планування, так і досвід застосування механізмів 
планування в КНР. 

Необхідно сказати, що згадана вище дискусія про місце загальнодержавних 
планів соціально-економічного розвитку в системі законодавства, яка широко 
розгорнулася серед представників правової громадськості КНР, ще раз підкреслює 
необхідність законодавчого закріплення системи планування.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В КНР – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

ИЛИ ЗАКОН? 

В. Устименко, О. Кучер 

Институт экономико-правовых исследований НАН Украины 
ул. Университетская, 77, 83048 Донецк, Украина 

Статья посвящена комплексному исследованию и научному анализу некоторых 
положений правового регулирования планирования социально-экономического развития в 
КНР. Существующие на сегодня планы социально-экономического развития, которые 
разрабатываются в КНР, являются государственными программами планирования, 
которые ориентируют и мобилизуют отдельные звенья экономики в общенациональных 
интересах. При этом такие государственные программы планирования находят свое 
отображение во многих законодательных актах КНР. Поэтому возникает вопрос о 
необходимости создания отдельного закона о планировании. 

Ключевые слова: планы социально-экономического развития, государственное 
регулирование, экономические реформы, модернизация, экономическое (хозяйственное) 
право, государственная программа планирования, законодательство о планировании.  

PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN THE CHINESE PEOPLE’S REPUBLIC – STATE PROGRAMME 

OR LAW? 

V. Ustymenko, O. Kucher 

Institute of Economic and Law Researches of NAS of Ukraine 
Universytetska Str. 77, UA – 83048 Donetsk, Ukraine 

The article is devoted to the complex research of some provisions of planning of socio-
economic development legal regulation in the Chinese People’s Republic. Current plans of socio-
economic development, that are being drawn up in the Chinese People’s Republic are the state 
programs of planning aimed at providing nation-wide interests in some sectors of economy. Such 
state programs of planning are embodied in a lot of legislative acts of the Chinese People’s 
Republic. Therefore the authors raise the need of a separate law on planning drafting. 

Key words: plans of socio-economic development, state regulation, economic reforms, 
modernization, economic (commercial) law, state planning program, legislation on planning. 
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УДК 347.6 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 
«ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ»  

ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

І. Федорич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті досліджено повноту та відповідність правового та лексичного змісту поняття 
«здійснення права на спадкування» сукупності правомочностей особи, у якої виникло таке 
право. Шляхом аналізу «здійснення» як форми реалізації правових норм, змісту самого 
права на спадкування, а також порівняльно-правового аналізу поняттєвого апарату 
законодавства інших країн, обґрунтовано, що поняття «здійснення права на спадкування» 
повною мірою охоплює та відображає способи реалізації права на спадкування, 
поглиблюючи зв’язок між нормами матеріального та процесуального права. 

Ключові слова: здійснення права, спадкування, здійснення права на спадкування, 
прийняття спадщини, відмова від прийняття спадщини, спадкодавець, спадкоємець. 

Метою запропонованого нами дослідження є здійснення правового та лексич-
ного аналізу змісту поняття «здійснення права на спадкування» за Цивільним 
кодексом України. Реалізація правових норм певним чином залежить від 
поняттєвих конструкцій, які використовує законодавець. Тому важлива роль для 
врегулювання тих чи інших правовідносин, у тому числі і через тлумачення 
правових норм, відводиться у науці правовим поняттєвим конструкціям, оскільки 
від їх правильного розуміння залежить ефективність реалізації та захисту прав та 
законних інтересів учасників цивільних правовідносин. 

Поняття (терміни), що використовуються нами у повсякденному житті, у 
нормах закону набувають зовсім іншого, а саме правового змісту. Якщо вони 
використовуються законодавцем для правових означень правил поведінки, порядку 
здійснення та оформлення тих чи інших прав і виконання обов’язків тощо, то 
звичайно доцільним є з’ясування правового змісту того чи іншого поняття, 
можливості його правильного застосування, а отже ефективної реалізації. 

У залежності від характеру правореалізуючих дій у юридичній літературі 
виділяють наступні форми реалізації права (у його об’єктивному значенні, тобто як 
правової норми): дотримання заборон, виконання обов’язків та здійснення 
(використання) права. Не зупиняючись на детальній характеристиці кожного, 
зазначимо, що дотримання – це форма реалізації норм права, яка проявляється у 
строгому виконанні суб’єктами права заборон, тобто утримання від вчинення тих 
дій, які заборонені. Виконання така форма реалізації, при якій суб’єкти права 
зобов’язані виконувати вимоги правових норм. Здійснення (використання) – форма 
реалізації, яка полягає у здійсненні учасниками правовідносин своїх прав, 
закріплених у законодавстві. Використання пов’язано із вчиненням уповнова-
женим суб’єктом правомірних дій, що залежать від його бажання та волі. Зазначені 
форми перебувають у тісній взаємодії і визначаються як форми безпосередньої 
реалізації правових норм. 

Аналіз форм реалізації правових норм дозволяє побудувати логічну систему 
від бачення законодавцем конкретних правовідносин у формі закріплених 
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правових норм до реального використання можливостей закладених у суб’єк-
тивному праві особи.  

Відповідно до Цивільного кодексу України (ч.ч. 2, 3 ст. 26) особа має особисті 
немайнові та здатна мати майнові права, які встановлені Цивільним кодексом 
України та іншими актами законодавства. Проте цінність вони мають лише у 
випадку, якщо їх можна здійснити, тобто реально використати закладені у цьому 
праві можливості для задоволення власних потреб та інтересів. Обсяг цивільних 
прав та можливості щодо їх реалізації змінюються, починаючи від народження 
особи (ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 269 ЦК України), разом з обсягом її правоздатності. 
Виникнення ж окремих цивільних прав пов’язується з певними юридичними 
фактами, наприклад, припиненням правоздатності іншої фізичної особи, тобто 
внаслідок її смерті (ч. 3 ст. 1223 ЦК України). 

У Древньому Римському праві, Дегестах Юстиніана, під здійсненням права 
розуміли реалізацію тих можливостей, які надавалися законом або договором 
власнику суб’єктивного права. Отже, здійснити своє суб’єктивне право означало 
реально використати ту юридичну свободу, яка гарантована суб’єкту державою. 

У цивільно-правовій науці сучасності немає єдиної думки щодо визначення 
поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. Так, М.М. Агарков під 
здійсненням цивільного права розумів поведінку особи, яка відповідає змісту 
належного їй права [1, с. 298]. Дещо іншої думки дотримується О.П. Сергєєв, який 
здійснення суб’єктивного права визначає як реалізацію тих можливостей, які 
надаються законом або договором володільцю суб’єктивного права [2, с. 616]. 
В.М. Коссак здійсненням суб’єктивного цивільного права вважає вчинення 
реальних, конкретних дій, пов’язаних із перетворенням можливостей, закладених у 
суб’єктивному праві, у дійсність [3, с. 720]. своєю чергою, Р.О. Стефанчук 
визначає здійснення суб’єктивних цивільних прав як процес реалізації 
уповноваженою особою всіх повноважень, що належать до змісту конкретного 
суб’єктивного права, для досягнення певного результату [4, с. 421]. Отже, 
здійснення права як процес може бути охарактеризований з об’єктивної та 
суб’єктивної сторони. З об’єктивної сторони здійснення права полягає у вчиненні 
визначеними законом способами у встановленій послідовності, у терміни й у місці, 
передбачених нормами права правомірних дій. Із суб’єктивної сторони реалізація 
права характеризується відношенням суб’єкта до правових вимог та правових 
наслідків їх реалізації, його волею у момент здійснення дій, що передбачені. 
Головне в процесі здійснення прав – дотримання встановлених законом вимог 
щодо форми дій, місця і часу їх здійснення. Реалізація не відбудеться, якщо одна з 
обов’язкових умов буде не виконана.  

Спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, 
яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК України). 
Правовідносини спадкування відносять до числа похідних, тобто заснованих на 
правонаступництві способів набуття прав та обов’язків спадкодавця спадкоємцями. 
[5, с. 7]. У правонаступництві чітко простежується юридична залежність прав і 
обов’язків правонаступника від попередника. Як зазначає, Б.Б. Черепахін, інститут 
спадкування пов’язаний з правонаступництвом в області майнових прав та 
обов’язків, що визначають його сутність [6, с. 6]. Так, згідно законодавчого 
визначення спадкування до спадкоємця переходять всі права та обов’язки 
спадкодавця, за винятком тих, які в силу своєї правової природи або прямої 
вказівки закону не можуть входити до складу спадщини. Науковці, які займаються 
дослідженням спадкових правовідносин надто часто, на думку Г.С. Лиманського 
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зосереджують свою увагу виключно на спадкуванні як правонаступництві, не 
торкаючись суті спадкових правовідносин, чим допускають свого роду методо-
логічну помилку – неможливість встановлення суті спадкового правонаступництва 
без встановлення сутності форми у якій воно здійснюється, тобто спадкових 
правовідносин [5, с. 14]. Спадковими правовідносинами М.Ю. Барщевський вважає 
суспільні правовідносини, які виникають між учасниками цивільного обороту у 
зв’язку із смертю особи стосовно належних йому майнових прав та обов’язків [7, 
с. 30]. У.А. Омарова визначає спадкові правовідносини як врегульовані нормами 
права суспільні відносини, пов’язані із смертю спадкодавця і причинно обумовлені 
виникненням у спадкоємців цивільних прав і обов’язків, аналогічних тим, 
суб’єктом яких в момент смерті був спадкодавець [8, с. 25]. О.С. Йоффе розділяє 
спадкові правовідносини на дві стадії: на першій стадії у спадкоємця виникає 
єдина правомочність – право прийняти спадщину, яке носить абсолютний характер 
і якому протистоїть обов’язок всіх інших осіб утримуватись від вчинення дій, які 
могли б перешкоджати у здійсненні прав спадкоємцем. На другій стадії, спадкове 
правовідношення зберігається лише як основа тих правомочностей, що раніше 
належали спадкодавцю. Спадкові правовідносини продовжують залишатися 
абсолютними оскільки кожному хто оспорює право спадкоємця на майно 
протистоїть спадкове правовідношення як підстава виникнення майнових прав. 
Спадкове правовідношення слугує не лише підставою виникнення, а й визначає 
об’єм прав і обов’язків, які набуває спадкоємець по відношенню до третіх осіб – 
кредиторів і боржників, які стають його власними. У цій площині правовідносини 
вже стають відносними. У той же ж час вони виходять за рамки спадкових, 
оскільки спадкоємець стає кредитором в зобов’язальних, а не у спадкових 
правовідносинах [9, с. 290–296]. Звичайно ж спадкування породжує цілий 
комплекс правовідносин, наприклад, адміністративно-правові, податкові тощо. 
Б.С. Антімонов і К.А. Граве вважали, що у спадкуванні можна говорити про два 
види правовідносин: перші виникають із події (відкриття спадщини), а другі – за 
волею спадкоємців (прийняття спадщини) [10, с. 47]. Спадкові правовідносини, як і 
будь-які інші цивільні правовідносини, характеризуються певною тривалістю в 
часі, таким чином правова регламентація поведінки спадкоємців як активної 
сторони правовідносин набуває форму закріплених у законодавстві суб’єктивних 
прав і обов’язків. Г.С. Лиманський зазначає, що встановлення суб’єктивного 
спадкового права в системі правовідносин, його забезпеченість обов’язками 
уповноважених законом суб’єктів (нотаріуса, суду тощо), реалізація можливостей 
закладених у спадкових правовідносинах не проходить безслідно для вже існуючих 
правовідносин, тягне за собою їх зміну, а інколи і припинення. Цей процес, як 
зазначає автор, визначає динаміку спадкових правовідносин [5, с. 15]. У науковій 
літературі також зустрічається поділ процесу здійснення права на спадкування на 
різні етапи, наприклад: а) відкриття спадщини; б) прийняття спадщини; в) поділ 
спадщини; г) оформлення свідоцтва про право на спадщину. Проте реалізація 
правомочностей закладених у суб’єктивному праві безспірно може породжувати 
наступні правомочності, які можуть існувати і паралельно, а тому поділяти їх на 
етапи неправильно. Науковці часто розділяють суб’єктивне право на спадкування 
на окремі самостійні права, а саме на право на прийняття спадщини, на відмову від 
спадщини тощо, що насправді є елементами одного суб’єктивного права. 

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, тобто смерті 
особи або набрання законної сили рішенням суду про оголошення її померлою. 
До моменту відкриття спадщини «право на спадкування» існує лише як 
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презумпція. Так само, як і розпорядження особи у заповіті на випадок смерті 
(призначення спадкоємців, склад спадщини, умови щодо її одержання тощо) 
мають значення лише припущення. Умовою здійснення права на спадкування є 
наявність підстав закликання до спадкування – сукупність юридичних фактів – 
волевиявлення спадкодавця (заповіт) або кровне споріднення, шлюб, пере-
бування на утриманні тощо, тобто закон. Право на спадкування як реально 
існуюче суб’єктивне право особи, виникнення якого обумовлюється сукупністю 
юридичних фактів, не слід ототожнювати із здатністю бути спадкоємцем, що є 
елементом цивільної правоздатності особи, теоретичною можливістю, яка може 
ніколи не реалізуватись [11, с. 28]. Є.О. Харитонов зазначає, що вираз «право на 
спадкування» може вживатися у декількох значеннях. По-перше, у найбільш 
загальному вигляді право на спадкування є елементом цивільної правоздатності. 
У такому сенсі воно належить усім суб’єктам цивільного права. По-друге, право 
на спадкування може вживатися у значенні «право (можливість) отримати спадок 
за заповітом». У цьому сенсі право на спадкування є елементом цивільної 
дієздатності (іноді його іменують «пасивна тестаментоздатність»). По-третє, 
право на спадкування може розглядатися як суб’єктивне право, яке виникає за 
наявності певних юридичних фактів: смерті особи або оголошення її такою, що 
померла (ст. 1220 ЦК). Згадуване у ст. 1223 ЦК «право на спадкування» може 
бути охарактеризоване як елемент дієздатності, тобто можливість певної особи 
набути суб’єктивне право на спадкування після певної особи [12, с. 730]. На 
думку І.М. Горбункової, право на спадкування складається з сукупності 
правомочностей спадкоємців, які виникають у зв’язку з отриманням у порядку 
універсального правонаступництва (тобто одночасно в незмінному вигляді як 
єдиного цілого) прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця) [13, с. 38]. Проте таке твердження видається не до кінця вірним. 
Здійснення права на спадкування характеризується відношенням суб’єкта, у 
якого це право виникло, до самого права і правових наслідків його реалізації. 
Таким чином, право на спадкування складається з правомочностей, які виникли у 
зв’язку з відкриттям спадщини, на підставі волевиявлення (заповіту) або закону. 
Звідси випливає, що ми не можемо говорити про правомочності спадкоємців, які 
виникають у зв’язку з отриманням прав та обов’язків (спадщини) від 
спадкодавця, оскільки правонаступництво не виникне до моменту здійснення 
волевиявлення особи по відношенню до нього, тобто вчинення одного з 
правочинів – прийняття спадщини або відмови від її прийняття. Таким чином, 
волевиявленням особи формується сукупність її майбутніх правомочностей, які 
також віднесені законодавцем до категорії здійснення права на спадкування. 
Зокрема, у випадку прийняття спадщини спадкоємці можуть за взаємною 
домовленістю змінити розмір їх часток у спадщині, заявити про необхідність 
вжиття заходів до охорони спадкового майна, призначити чи замінити виконавця 
заповіту, а також зобов’язані виконати заповідальне розпорядження, повідомити 
кредиторів про відкриття спадщини та задовольнити вимоги кредиторів тощо. У 
разі відмови від прийняття спадщини особа, наприклад, має право протягом 
строку встановленого для прийняття спадщини відкликати таку заяву і прийняти 
спадщину або ж відмовитись, у встановленому законом порядку, на користь 
третьої особи.  

Узагальнюючи вищезазначене, приходимо до висновку, що законодавець 
України, використовуючи мовний зворот, створює єдине комплексне поняття 
«здійснення права на спадкування», яке наділяє досить широким правовим 
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змістом, включаючи до нього всі можливі юридичні варіанти волевиявлення 
(поведінки) особи стосовно вступу у спадкові правовідносини (прийняття 
спадщини, відмова від прийняття спадщини), правові наслідки відновлення права 
на спадкування, можливості розпорядження правом на спадкування (відмова від 
права на спадкування на користь іншої особи), перехід права на спадкування 
(спадкова трансмісія), правові наслідки відсутності суб’єктів здійснення права на 
спадкування (відумерлість спадщини), кореспондуючі праву на спадкування 
обов’язки спадкоємця (задовольнити вимоги кредиторів) та обов’язки спеціально 
визначених законом суб’єктів (вжиття заходів до охорони спадкового майна, 
управління спадщиною), зокрема нотаріуса, спрямовані на забезпечення 
здійснення права на спадкування.  

Проаналізуємо в контексті спадкових правовідносин поняття, які використо-
вуються у Цивільних кодексах окремих країн та стосуються здійснення права на 
спадкування. Так, правовідносини, що регулюються у главі «Здійснення права на 
спадкування» Цивільного кодексу України, а саме прийняття спадщини, відмова 
від прийняття спадщини, перехід права на прийняття спадщини та ін., передбачені 
у главі Цивільного кодексу Російської Федерації під назвою «Набуття спадщини», 
так як і у Цивільному кодексі Білорусії [14, 15]. У Цивільному кодексі Франції 
система норм, що регулюють спадкові правовідносини має зовсім іншу побудову. 
Так, Титул I «Про спадкування» поділяється на глави, які в свою чергу 
поділяються на частини та розділи. Глава V «Про прийняття спадщини та відмову 
від спадщини» містить в собі Частину 1 «Про прийняття», Частину II «Про відмову 
від спадщини», Розділ III «Про опис спадщини, про її наслідки і про обов’язки 
спадкоємця, який прийняв спадщину», Частину IV «Про неприйняту спадщину». 
Питання поділу спадкового майна винесено вже в окрему главу [16]. У Цивільному 
уложенні (кодексі) Федеративної Республіки Німеччина Книга 5 «Спадкове право» 
містить частину 2 під назвою «Правове становище спадкоємця», яка в свою чергу 
поділяється на розділи та підрозділи: Розділ 1 «Прийняття спадщини та відмова від 
спадщини; заходи суду у справах, що стосуються охорони спадщини», Розділ 2 
«Відповідальність спадкоємця за зобов’язаннями, що виникають у зв’язку з 
прийняттям спадщини», Розділ 3 «Вимоги на майно зі складу спадщини», Розділ 4 
«Множинність спадкоємців» [17, с. 137–140]. Так, у Цивільних кодексах Російської 
Федерації та Білорусії, видається, використано занадто вузьке поняття, що не 
охоплює всього спектру правових відносин, які ним регулюються. В свою чергу, 
законодавець Франції та ФРН пішов шляхом деталізації (широкого структу-
рування) законодавчих норм і тим самим уникнув застосування лаконічного 
поняття для позначення досліджуваних правовідносин. 

Таким чином, поняття «здійснення права на спадкування» повною мірою 
охоплює та відображає способи реалізації права на спадкування, поглиблюючи 
зв’язок між нормами матеріального та процесуального права, тим самим відобра-
жаючи динаміку спадкових правовідносин та як зазначає Є.І. Фурса, створює 
міжгалузевий простір, що утворився між цивільним правом та нотаріальним 
процесом [18]. 

Будучи у більшій мірі лексикологічним, проведене дослідження має 
теоретичне значення та спрямоване на вдосконалення та полегшення розуміння 
поняттєвого апарату спадкового права, як передумови проведення наступних 
наукових досліджень здійснення права на спадкування. Проведений аналіз 
сприятиме виявленню проблемних питань здійснення права на спадкування на 
законодавчому рівні, причин, що призводять до порушення прав громадян і 
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юридичних осіб та необхідності їх звернення до цивільного судочинства, 
дослідженню місця та ролі інституту нотаріату у реалізації права на спадкування 
через його правоохоронну та правореалізаційну функції та розробленню 
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у досліджуваних 
правовідносинах. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА НА НАСЛЕДОВАНИЕ» 

ЗА ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ УКРАИНЫ 

И. Федорич 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследованы полнота и соответствие правового и лексического содержания 
понятия «осуществление права на наследование» совокупности правомочностей лица, у 
которого возникло такое право. Путем анализа «осуществление» как формы реализации 
правовых норм, содержания самого права на наследование, а также сравнительно-
правового анализа понятийного аппарата законодательства других стран, в статье 
обосновывается, что понятие «осуществление права на наследование» в полной мере 
охватывает и отображает способы реализации права на наследование, углубляя связь 
между нормами материального и процессуального права. 

Ключевые слова: осуществление права, наследование, осуществление права на 
наследование, принятие наследства, отказ от принятия наследства, наследодатель, 
наследник. 
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OF THE CONTENT OF NOTION «REALIZATION OF THE RIGHT 

TO INHERITANCE» UNDER THE CIVIL CODE OF UKRAINE 

I. Fedorovych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The author aims at the research of completeness and compliance of the legal and lexical 
content of the notion «realization of the right to inheritance» with the set of the legal possibilities 
of this right subject. On the basis of the analysis of «realization» as a form of legal norm 
realization and content of the right to inheritance, as well as the comparative-legal analysis of the 
notion apparatus of legislation of foreign countries, in the article it is substantiated, that the notion 
«realization of the right to inheritance» includes and reflects methods of realization of the right to 
inheritance. The results of this study reveal the connection between the norms of substantive 
and procedural legislation. 

Key words: realization of the right, inheritance, realization of the right to inheritance, 
heritage acceptation, refusal to accept heritage, testator, heir. 
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ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАННЯ  
ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ 

Т. Фортуна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Стаття висвітлює джерела правового регулювання визнання та виконання рішень 
іноземних судів. Зокрема, теоретично проаналізовано джерела правового регулювання 
визнання та виконання рішень іноземних судів та досліджено їх правову природу. Розкрито 
класифікацію джерел правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних 
судів. Чималу увагу приділено особливостям таких джерел правового регулювання 
визнання та виконання рішень іноземних судів як внутрішнє національне законодавство та 
міжнародні договори. 

Ключові слова: джерела правового регулювання визнання та виконання рішень 
іноземних суддів, міжнародний договір, визнання рішення іноземного суду, виконання 
рішення іноземного суду. 

Розвиток міжнародного співробітництва України з іноземними державами у 
сфері культури, політики, економіки зумовив необхідність уніфікації законо-
давства в сфері міжнародних приватно-правових відносин, що виходить за межі 
правової системи України, тобто відносин, ускладнених іноземним елементом. 
Відносини зовнішньоекономічного, інвестиційного, технологічного характеру як 
наслідок можуть породжувати спори, вирішення яких може покладатись на суди 
іноземної держави та на міжнародний комерційний арбітраж. З огляду на це 
виникає чимало питань, зокрема, як щодо підсудності даних справ, так і щодо 
визнання та їх виконання. Саме належне регулювання цих питань допоможе 
уникнути низки проблем прикладного характеру. Зважаючи на це, дослідження 
джерел правового регулювання питань визнання та виконання рішень іноземних 
судів є актуальним. Під джерелами правового регулювання питань визнання та 
виконання рішень іноземних судів потрібно розуміти зовнішню форму прояву 
норм права, що безпосередньо регулюють ці питання. Перелік джерел, які 
торкаються питань визнання та виконання в Україні іноземних судових рішень є 
досить обширним. Потрібно звернути увагу і на ту обставину, що більша частина 
таких є носить позапроцесуальною. Як зазначає М.О. Ліц, для регулювання 
діяльності щодо визнання та виконання іноземних рішень необхідно застосовувати 
різні правові засоби, що використовуються в різних сферах законодавства і навіть у 
різних правових системах [1, с. 9]. На думку Р.В. Зайцева, пояснити це можна тим, 
що визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів є юридичним 
актом держави, яка визнає, який не завжди відповідає вирішенню питання про 
допустимість визнання та виконання іноземного рішення в судовому порядку і 
може бути вирішений шляхом укладення відповідного міжнародного договору 
чи прийняття закону, що усуває необхідність у додаткових судових процедурах  
[2, с. 208]. 

Правове регулювання питань визнання та виконання іноземних судових 
рішень має здійснюватися з метою покращення міжнародних відносин. Ця 
тенденція також знаходить свій прояв у трьох наступних напрямах: уніфікація 
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процесуальних норм з метою забезпечення однакових підходів до процедури 
розгляду спорів у різних держав; створення міжнародно-правової бази для 
визнання та виконання рішення однієї країни на території іншої; створення та 
визначення правових засад діяльності органів з розгляду певних видів спорів.  

З урахуванням сказаного вище набуває актуальності дослідження питань, 
пов’язаних з визнанням та виконанням рішень іноземних судів на території 
України та інших країн. На нашу думку, цю взаємну проблему потрібно вирішувати 
у кількох напрямах: 

1. Визнання та виконання рішень іноземних судів на підставі внутрішнього 
національного законодавства держав; 

2. Визнання та виконання рішень іноземних судів на підставі міжнародних 
договорів, які належно ратифіковані. 

Внутрішнє національне законодавство – це сукупність нормативно-правових 
актів, різних за юридичною силою, що регулюють певні суспільні відносини, 
зокрема, це стосується і врегулювання питань визнання та виконання рішень 
іноземних судів. До такого законодавства належать такі акти, як Конституція 
України від 28 червня 1996 року [3], Цивільний процесуальний кодекс України від 
18 березня 2004 року [4], Господарський процесуальний кодекс України від 
6 листопада 1991 року [5], Закон України від 23 червня 2005 року «Про міжнародне 
приватне право» [6], Закон України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні 
договори України» [7, с. 540], Закон України від 21 квітня 1999 року «Про 
виконавче провадження» [8], Закон України від 24 лютого 1994 року «Про 
міжнародний комерційний арбітраж» [9] тощо. 

Відповідно до п. 10 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» 
визнання рішення іноземного суду – це поширення законної сили рішення 
іноземного суду на територію України в порядку, встановленому законом.  
У ст. 390 Цивільного процесуального кодексу України зазначено, що рішення 
іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та 
виконання, передбачене чинними міжнародними договорами України, або за 
принципом взаємності за домовленістю ad hoc з іноземною державою. Згідно зі 
ст. 81 «Про виконавче провадження» порядок виконання в Україні рішень іноземних 
судів і арбітражів встановлюється відповідними міжнародними договорами України, 
цим Законом та іншими законами України. 

В Україні також немає спеціального закону, який би регулював питання 
визнання та виконання іноземних судових рішень, попри існування думки науковців 
на створення такого. Майбутнє щодо його прийняття бачиться неоднозначним: 
полишення певних матеріально-правових та колізійних норм у окремих правових 
актах не унеможливлює прийняття такого закону в майбутньому. Вважаємо варто 
його прийняти з метою удосконалення та належного врегулювання питання 
визнання та виконання рішень іноземних судів на території України, яке сприятиме 
належному та якісному вирішенню проблем на практиці компетентними судовими 
органами.  

Також не можна залишити поза увагою Постанову Пленуму Верховного Суду 
України від 24 грудня 1999 року «Про практику розгляду судами клопотань про 
визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування 
рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на 
території України», яка значно впливає на правильне сприйняття положень щодо 
визнання рішень іноземних судів і яка прийнята у зв’язку із необхідністю 
забезпечення однакового вирішення питань визнання і виконання рішень 



Т. Фортуна 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 294 

іноземних судів та комерційного арбітражу і неухильного дотримання положень 
нормативних актів, які його регулюють, та положення якої роз’яснює судам 
процедуру вирішення цього питання [10, с. 120]. 

Наступним джерелом, що регулює питання визнання та виконання іноземних 
судових рішень, є міжнародні договори. Під міжнародним договором відповідно до 
Закону України «Про міжнародні договори України», потрібно розуміти договір, 
що укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом 
міжнародного права, який регулюється міжнародним правом незалежно від того, 
міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах і 
незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, 
протокол тощо). 

У будь-якій державі більшість норм міжнародного договору застосовують до 
правовідносин унаслідок трансформації, тобто перетворення їх у норми 
внутрішнього національного права як прикладом є в Україні. Форми здійснення 
трансформації передбачені національним законодавством держав. До них 
належать, зокрема, ратифікація, прийняття актів про застосування міжнародного 
договору, видання іншого національного нормативного акта.  

Вищезазначені міжнародні договори з участю України можна поділити на дві 
групи: угоди колишнього СРСР, які зберігають юридичну силу для України; угоди, 
підписані Україною. До угод, що підписані Україною як самостійною і 
незалежною державою, належать: Конвенція про правову допомогу і правові 
відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укладена в рамках СНД 
22 січня 1993 року, м. Мінськ (з подальшими змінами)) [11], Угода про порядок 
вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності (укладена в 
рамках СНД 20 березня 1992 року, м. Київ) [12].  

Також міжнародні договори щодо визнання та виконання рішень іноземних 
судів за суб’єктним складом можна класифікувати на: двосторонні, багатосторонні 
та регіональні. 

Відповідно до Закону України від 12 вересня 1991 року «Про право нас-
тупництво України» [13] наша держава є правонаступницею прав і обов’язків за 
міжнародними договорами СРСР, які не суперечать Конституції України та 
інтересам республіки (ст. 7). До них належать договори СРСР: про надання правової 
допомоги у цивільних, сімейно-шлюбних і кримінальних справах з Албанією 
(30 червня 1958 року), Болгарією (19 лютого 1975 року), Угорщиною (15 липня 
1958 року), В’єтнамом (10 грудня 1981 року), КНДР (16 грудня 1957 року), Кубою 
(28 листопада 1984 року), Монголією (25 серпня 1958 року), Румунією (3 квітня 
1958 року), Чехословаччиною (12 серпня 1982 року), Югославією (24 лютого 
1962 року); про взаємне надання правової допомоги з Алжиром (23 лютого 
1952 року) та Іраком (22 червня 1973 року); про правову допомогу у цивільних і 
кримінальних справах з Кіпром (19 січня 1984 року), Грецією (21 травня 1981 року), 
Тунісом (26 червня 1984 року); про правовий захист і правову допомогу у цивільних, 
сімейних і кримінальних справах з Фінляндією (11 серпня 1978 року); Конвенція про 
правову допомогу в цивільних справах з Італією (25 січня 1979 року); угоди з питань 
цивільного процесу з Австрією (11 березня 1970 р.), Бельгією (шляхом обміну 
нотами 27 листопада 1945 року, 18 квітня, 3 і 5 травня 1946 року); про передачу 
судових і нотаріальних документів та виконання судових доручень у цивільних і 
торговельних справах з Францією (11 серпня 1936 року); про взаємне виконання 
судових доручень у цивільних справах з ФРН (шляхом обміну нотами 4 грудня 
1956 року і 5 серпня 1957 року) та ін.  
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Також з офіційним оформленням правонаступництва України є чинною для 
неї Конвенція з питань цивільного процесу, укладена в Гаазі 1 березня 1954 року, 
яка набула чинності для СРСР з 26 липня 1967 року.  

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 
23 серпня 1978 року (ст. 24) передбачає, що двосторонній договір, який на момент 
правонаступництва держав мав силу стосовно території, яка є об’єктом 
правонаступництва держав, вважається таким, що має силу між новою незалежною 
державою та іншою державою-учасницею, коли вони явно про це домовилися, або 
якщо з огляду на поведінку вони мають вважатися такими, що висловили таку 
домовленість [14]. 

Для співробітництва України з європейськими державами важливе значення 
мають багатосторонні міжнародні конвенції, які регламентують різноманітні 
аспекти такої співпраці, а саме, що стосуються виконання рішень судів, пов’язаних 
з міжнародно-приватними відносинами. З урахуванням курсу нашої країни на 
інтеграцію до ЄС, потрібно визнати актуальним аналіз загальноєвропейських 
конвенцій і врахування їхню положень у вітчизняному нормотворчому процесі, 
вважає В.М. Коссак [15, с. 60]. Ми погоджуємося з його думкою і зазначаємо, що 
це стосується, зокрема, Брюссельської конвенції країн ЄС про міжнародну 
підсудність визнання та виконання рішень у цивільних і торговельних справах та 
про виконання офіційних документів 1968 року і Конвенції про судову підсудність 
визнання та виконання рішень у цивільних і торговельних справах, укладену 
державами, що входять до Європейської асоціації вільної торгівлі з державами ЄС 
у 1988 році в м. Лугано (Швейцарія). Приєднання України до названих та інших 
багатосторонніх міжнародних конвенцій потрібно насамперед тому, що нині у 
нашій державі складається парадоксальна ситуація: співробітництво у торго-
вельних і цивільних відносинах з іншими країнами розвивається, а виконання 
судових рішень іноземних юрисдикційних органів не гарантується. Щодо правової 
природи Брюссельської конвенції та конвенції, укладеної в Лугано, у західно-
європейській правовій літературі немає єдиної думки. Одні дослідники вважають, 
що ці конвенції виконують функцію органу організаційної структури ЄС, 
пов’язану з правовим забезпеченням виконання судових рішень, і тому їх треба 
розглядати як первинні правові джерела, які мають примат над національним 
правом. На думку інших науковців, це звичайні міжнародно-правові договори, 
спрямовані на уніфікацію можливих колізій між конвенційними і національними 
правовими джерелами. Вони вважають, що у разі виникнення колізій перевага має 
надаватися приписам зазначених конвенцій. 

Конвенція країн ЄС про міжнародну підсудність, визнання і виконання рішень 
з цивільних і торговельних справ від 27 вересня 1968 року має ширшу сферу дії: 
відповідно до неї визнаються і виконуються рішення з цивільних і торговельних 
справ, крім рішень, що стосуються статусу фізичних осіб, подружнього майна, 
спадкування. 

Питання визнання та виконання іноземних судових доручень становить 
предмет регулювання окремих міжнародних угод. Серед них – Київська угода про 
порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності 
1992 році [12]. Відповідно до ст. 7 Київської угоди держави-учасниці зобов’язані 
визнавати і виконувати рішення судів держав-учасниць, що набули законної сили. 
Клопотання про приведення до виконання рішення передбачено у ст. 8 угоди і за 
своїм призначенням відповідає заяві про порушення виконавчого провадження. У 
1998 році в рамках СНД було додатково укладено Московську угоду про порядок 
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взаємного виконання рішень арбітражних, господарських та економічних судів на 
території держав-учасниць Співдружності. Серед інших міжнародних конвенцій 
можна також назвати Нью-Йоркську конвенцію про визнання і виконання 
арбітражних рішень від 10 червня 1958 року [16]. 

Згода на виконання іноземного судового рішення найчастіше закріплюється у 
взаємних договорах про надання правової допомоги. Відповідні норми закріплені у 
договорах про правову допомогу в цивільних справах між Україною та Болгарією 
(ст. 19), СРВ (ст. 41), Грецією (ст. 20), Естонією (ст. 40), КНДР (ст. 39), Латвією 
(ст. 46), Македонією (ст. 45), Монголією (ст. 17), Туреччиною (ст. 35), Угорщиною 
(ст. 16), Чехією (ст. 52) та ін. Якщо ж іноземна держава не є учасницею 
міжнародного договору або конвенції, за якими Україна приймає на себе 
зобов’язання щодо визнання і виконання іноземних судових рішень, відповідне 
клопотання про визнання і виконання на території України не розглядається, а у 
разі їх надходження суд постановляє ухвалу про відмову у її прийнятті, а у 
випадку, коли провадження у справі все ж було відкрито, його закривають. 

З урахуванням кількості випадків, що зростає, у яких діти неправомірно 
переміщуються через кордони, а також труднощі у забезпеченні належного 
вирішення проблем, що виникають у таких випадках, та зважаючи на те, що 
запровадження заходів, які забезпечують ширше визнання та виконання рішень 
стосовно опіки над дитиною, сприятиме посиленню захисту інтересів дітей, Радою 
Європи була відкрита для підписання 20 травня 1980 року Конвенція про визнання 
та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над 
дітьми. Учасницями конвенції є 35 держав, серед яких Австрія, Бельгія, Болгарія, 
Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 
Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, 
Мальта, Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, 
Румунія, Сербія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, 
Македонія, Туреччина. Від імені України конвенція підписана 24 січня 2006 року. 
Конвенція надала змогу вжити заходів, які забезпечують ширше визнання та 
виконання рішень стосовно опіки над дитиною, що сприятиме посиленню захисту 
дітей, гарантувати права доступу батьків до дитини, що є нормальним наслідком 
права на опіку, забезпечувати належне вирішення проблем, що виникають у 
випадках, коли дітей неправомірно переміщають через міжнародні кордони, а 
також запровадити відповідні положення, які дають змогу поновлювати опіку над 
дітьми у випадках її свавільного припинення та налагодити правове співробіт-
ництво між компетентними органами Договірних Держав. 

Проте сьогодні, завдяки ратифікації Україною багатосторонніх міжнародних 
конвенцій, що стосуються рішень про аліментні зобов’язання, у громадян України 
з’явилася змога стягнути аліменти з особи, яка перебуває за кордоном. Зокрема, 
19 жовтня 2006 року для України набула чинності Конвенція про стягнення 
аліментів за кордоном, укладена 1956 року у Нью-Йорку [17]. Положення цієї 
конвенції стосуються усіх рішень судів країн-учасниць. Виконання рішення 
іноземного суду не потребує якоїсь особливої процедури для визнання на території 
країни, де воно виконується. Необхідно лише, щоб рішення було винесене 
компетентним судовим органом країни-учасниці. 

З урахуванням курсу нашої країни на інтеграцію до ЄС потрібно визнати 
актуальним аналіз загальноєвропейських конвенцій і врахувати їхні положення у 
вітчизняному нормотворчому процесі. Це стосується, зокрема, Гаазької конвенції 
про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань щодо утримання 1973 року 
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[18], яка з 1 серпня 2008 року в Україні діє, яка встановлює уніфіковані правила 
взаємного визнання і виконання рішень стосовно аліментних зобов’язань, надає змогу 
визнавати і виконувати судові рішення про стягнення аліментів, постановлені 
українськими судами на території держав-учасниць конвенції, а також визнавати та 
виконувати в Україні іноземні рішення про стягнення аліментів.  

При виконанні рішень міжнародних комерційних арбітражів до уваги беруться 
такі міжнародно-правові документи: Женевський протокол про арбітражні 
застереження 1923 року; Женевська конвенція про виконання іноземних арбіт-
ражних рішень 1927 року; Нью-Йоркська конвенція про визнання і виконання 
рішень іноземних арбітражів 1958 року; Європейська конвенція про зовнішньо-
торговельний арбітраж 1961 року; Вашингтонська конвенція про розгляд 
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 року. Серед 
перелічених вище документів важливе місце посідає Нью-Йоркська конвенція про 
визнання і виконання рішень іноземних арбітражів 1958 року, учасницею якої є 
Україна [15, с. 57]. Багатосторонні конвенції в області визнання і приведення до 
виконання іноземних судових рішень найчастіше укладаються між державами з 
подібними правовими системами. Зокрема, норми щодо визнання і виконання 
рішень містить Кодекс Бустаманте 1928 року, Конвенція між Данією, Фінляндією, 
Ісландією, Норвегією і Швецією від 16 березня 1932 року, Каїрська конвенція про 
виконання судових рішень держав-членів Ліги Арабських Держав від 10 листопада 
1952 року, Афро-Малагасійська Загальна Конвенція про співробітництво в області 
правосуддя 1962 року тощо. 

Найзагальнішим міжнародно-правовим документом є Гаазька конвенція про 
визнання та виконання іноземних судових рішень з цивільних і торговельних справ 
від 26 квітня 1966 року. Конвенція не застосовується до рішень, які стосуються 
правового статусу фізичних і юридичних осіб, сімейного, спадкового права і 
деяких інших видів правовідносин. На 12 сесії Гаазької Конференції з 
міжнародного приватного права 30 червня 2005 року було остаточно схвалено і 
прийнято текст нової Конвенції про угоди щодо виключного вибору суду (The 
Hague Convention on Choice of Court Agreements). Після більш ніж 10 років 
напруженої роботи Гаазька конференція закінчила один зі своїх найамбіційніших 
проектів, який може стати насправді глобальним міжнародним інструментом за 
сферою застосування, що може бути порівняний з Нью-Йоркською конвенцією про 
визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року. У 
1992 році делегація США запропонувала включити до плану роботи Гаазької 
Конференції розробку конвенції про визнання і приведення до виконання 
іноземних судових рішень. Інтерес до цієї проблеми з боку США є зрозумілим. Не 
будучи стороною двосторонніх угод про правову допомогу, що стосуються 
взаємного визнання і виконання на території іноземних держав рішень щодо 
цивільних і комерційних спорів, США, як жодна інша держава, були зацікавлені у 
створенні механізму, що дає змогу визнавати і виконувати рішення національних 
судів в іноземних юрисдикціях. 

Під час застосування міжнародного договору, що регулює питання визнання та 
виконання рішень іноземних судів, потрібно враховувати таке: 

1) такий міжнародний договір має пройти процедуру ратифікації, щоб бути 
чинним на території України. Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України. Відповідно до ст. 19 
Закону України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні договори України» чинні 
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міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у 
порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнарод-
ним договором України, який набув чинності у визначеному порядку, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 
застосовуються правила міжнародного договору; 

2) питання про визнання та виконання рішення іноземного суду може ставити 
лише особа, яка є учасником конвенції чи міжнародного договору, в іншому 
випадку клопотання про визнання та виконання рішення іноземного суду судами 
України не розглядаються, а під час їх надходження суд має постановити ухвалу 
про відмову у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ст. 122 ЦПК України 
незалежно від того, ким є особа, на користь якої постановлено рішення. 

Враховуючи вищезазначене, джерела міжнародного приватного права є 
комплексними актами, оскільки вони містять систему матеріально-правових та 
колізійних норм, які регулюють загальні питання: кваліфікації, зворотного 
відсилання, встановлення змісту іноземного права, взаємності, реторсії тощо. 
Але переважно норми цих законів відсилають до законодавства держави, яке 
має регламентувати правовий статус фізичних та юридичних осіб; право 
власності, зокрема інтелектуальної; зобов’язальні, шлюбно-сімейні та трудові 
відносини; питання спадкування тощо. Зазначені закони можуть вирішувати 
також питання юрисдикції, цивільного процесу, визнання та виконання рішень 
судів й інших органів іноземної держави. Однак, незважаючи на таку змістовну 
правову базу джерел правового регулювання питання визнання та виконання 
іноземних судових рішень в Україні, все таки виникають складнощі в процесі 
визнання та виконання іноземних судових рішень у разі відсутність договорів 
між Україною та відповідними державами, що обумовлено існуванням різних 
правових систем і, відповідно, принциповою неможливістю уніфікації норм 
міжнародного цивільного процесу. Звідси така вагома роль двосторонніх та 
локальних міжнародних договорів. Вважаємо на сьогодні обґрунтована 
необхідність приєднання України до багатосторонніх міжнародних конвенцій з 
питань визнання і виконання рішень іноземних судів, оскільки буде сприяти 
належному їх вирішенню на практиці. 
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ИСТОКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 
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Статья посвящена истокам правового регулирования признания и исполнения 
решений иностранных судов. В частности, сделано теоретический анализ истока 
правового регулирования признание и исполнение определений иностранных судов и 
исследовано их правовую природу. Раскрыто классификацию истоков правового 
регулирования, признание и исполнение определений иностранных судов. Немалое 
внимание уделено особенностям таких истоков правового регулирования признания и 
исполнения определений иностранных судов как внутреннее национальное законодатель-
ство и международные договора. 

Ключевые слова: истоки правового регулирования признание и исполнение 
определений иностранных судов, международный договор, признание определения 
иностранного суда, исполнение определения иностранного суда. 
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The article deals with the sources of legal regulation of the recognition and enforcement of 
foreign courts’ decisions. Their theoretical analysis is provided and legal nature is revealed. 
Classification of sources of legal regulation of recognition and enforcement of foreign courts’ 
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ТРУДОВЕ ПРАВО ТА  
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 349.3 

СИСТЕМА СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  

О. Іваночко 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна 

тел. (032) 96-47-97 

У статті проаналізовано систему складних життєвих обставин, що зумовлюють 
виникнення права фізичних осіб на соціальне обслуговування. Автор визначає недоліки 
законодавчого закріплення цих обставин та пропонує шляхи удосконалення. 

Ключові слова: складна життєва обставина; соціальне обслуговування. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Правовою підставою соціального 
обслуговування фізичних осіб в сучасній теорії права соціального забезпечення 
вважають соціальні ризики. Прийнятий у 2003 році Закон України «Про соціальні 
послуги» [1] легалізував поняття складної життєвої обставини як різновиду 
соціального ризику та закріпив систему таких обставин. Водночас в законі не 
врегульовано правові умови виникнення права особи на соціальне обслуговування 
як одного із видів соціального забезпечення громадян, що ускладнює застосування 
його положень при реалізації особою права на соціальне обслуговування. При 
відсутності законодавчих положень актуальним є науковий аналіз системи 
складних життєвих обставин, що зумовлюють виникнення права на соціальне 
обслуговування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується ця стаття. Складні життєві обставини є 
частиною наукової концепції обґрунтування предмету права соціального за без-
печення «соціального ризику». Водночас, зважаючи на додатковий характер 
соціального обслуговування, проблеми виникнення права особи на цей вид 
соціального забезпечення досліджувалися лише в структурі загальної теорії права 
соціального забезпечення. Соціальному обслуговуванню присвячені дисертаційні 
дослідження Л.П. Шумної, В.Ю. Юровської, наукові статті Н.Б. Болотіної, 
С.М. Синчук, В.Л. Стрепка та підручники В.Я. Бурака, Б.І. Сташківа, П.Д. Пилипенка. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Водночас система 
правових підстав, що зумовлюють реалізацію права на соціальне обслуговування 
фізичних осіб в Україні не досліджувалась. Тому метою статті є теоретичний 
аналіз таких обставин та їх правове забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Відповідно до закону України «Про соціальні послуги» 
складною життєвою обставиною є така обставина, що об’єктивно порушує 
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нормальну життєдіяльність особи та наслідки якої вона не може подолати 
самостійно (абз. 2 ч. 1 ст. 1). 

Схожі за змістом розуміння цієї категорії ми зустрічаємо також у науковій 
літературі. Так, Ж.А. Горбачова, О.Є. Мачульска складну життєву обставину 
розглядають як ситуацію, що об’єктивно порушує життєдіяльність громадян і яку 
вони не можуть подолати самостійно [2, с. 246]; Л.І. Лазор, С.М. Прилипко, 
О.М. Ярошенко – як ситуацію, в якій особа опинилася з незалежних від неї 
обставин, коли вона не в змозі їх подолати власними зусиллями або за допомогою 
тих членів сім’ї, які зобов’язані надати таку допомогу [3, с. 72].  

Відповідно до закону, систему складних життєвих обставин складають 
обставини, що обмежують життєдіяльність особи. Такими є: інвалідність, часткова 
втрату рухової активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я, самотність, 
сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе 
ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи 
психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо [1, абз. 2 ч. 1 ст. 1].  

Інвалідність є мірою втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що 
перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати 
діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від 
вікових, статевих, соціальних і культурних чинників [4, абз. 3 ч. 1 ст. 1]. Наявність 
такого соціального ризику визначається шляхом експертного обстеження в органах 
медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України [5, ст. 3]. 
Інвалідність як підстава соціальної реабілітації досліджувалась Л.П. Шумною. 
Науковець зазначає, що з правової точки зору інвалідність – це соціальний ризик, 
внаслідок якого стійкі розлади функцій організму спричиняють обмеження 
життєдіяльності, що є підставою для виникнення правовідносин з реабілітації 
інвалідів як виду соціально-забезпечувальних правовідносин, в силу обов’язків 
держави утримувати, захищати і піклуватися про інвалідів[6, с. 14]. Обов’язок 
держави надати інвалідам соціальне обслуговування зумовлена двома причинами. 
Перша, це відсутність родичів чи інших осіб, які зобов’язані особу утримувати 
(наприклад, відділення територіального центру вдома чи у стаціонарах 
обслуговують лише одиноких інвалідів). І друга – специфіка потреб інваліда 
(виготовити інваліду необхідні засоби пересування, протезні вироби можуть 
лише спеціалізовані медичні заклади). Інвалідність як підстава виникнення права 
на соціальне обслуговування має особливості. Так, для здійснення пенсійного 
чи допорогового забезпечення достатнім є факт інвалідності, її група та 
причина. Натомість, для отримання права на соціальне обслуговування МСЕК 
повинна визначити обсяг та види такого обслуговування [7, п. 1.2]. При цьому, 
зазначені види особа зможе використовувати лише за умови дотримання 
рекомендації МСЕК. 

Часткова втрата рухової активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я є 
тим соціальним ризиком, який зумовлює лише виникнення права на соціальне 
обслуговування. Відповідно до законодавства часткова втрата рухової активності є 
підставою для соціального обслуговування громадян похилого віку чи хворих (із 
числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але 
не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ [8, 
абз. 1 п. 4]. На підставі цього можна виділити дві ознаки, якими характеризується 
цей соціальний ризик. Першою є нездатність особи до самообслуговування. 
Другою – необхідність постійного стороннього догляду [8, п. 4; 9, ст. 36]. Як 
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зазначає М.Н. Марченко юридичними фактами мають бути лише ті обставини, 
наявність чи відсутність яких можна достовірно визначити і які можна закріпити 
формально [10, с. 697]. Соціальний ризик – старість (як різновид юридичного 
факту) таким вимогам не відповідає, оскільки момент її настання залежить від 
багатьох чинників. Зокрема від віку, способу та умов життя особи, стану здоров’я, 
місця проживання, генетичних властивостей тощо. Також не можемо погодитися з 
тим, що потреба особи у соціальному обслуговуванні зумовлена винятково 
частковою втратою рухової активності. Є й інші негативні наслідки, до яких 
призводить вік особи. Такими можуть бути погіршення пам’яті, зору, слуху тощо. 
Крім цього, в Україні офіційно визнано, хто належить до осіб похилого віку. Це 
особи, які досягли пенсійного віку та особи, яким до досягнення загального 
пенсійного віку залишилося не більше півтора року.  

Втрата здатності до самообслуговування є ширшим поняттям, ніж часткова 
втрата рухової активності. Зазначене поняття охоплює усі випадки негативних 
наслідків для осіб похилого віку чи хворих, пов’язані зі станом здоров’я, що 
призводять до необхідності соціального обслуговування. З огляду на сказане 
пропонуємо таку обставину, як часткова втрата рухової активності у зв’язку із 
старістю чи станом здоров’я замінити на втрата здатності до самообслуговування 
через похилий вік чи стан здоров’я.  

Ще однією обставиною, що обмежує життєдіяльність особи, закон виділяє 
психологічний чи психічний розлад особи. Однак, подальший аналіз законодавства 
свідчить про відсутність окремих видів соціального обслуговування, пов’язаних 
лише з таким соціальним ризиком. Вживаються поняття «розумова відсталість 
будь-якого ступеня» [11, п. 1.1], «психічні захворювання» [12, п. 1.1], «фізичні 
та/або розумові вади розвитку» [13, п. 4.2]. Поряд із цими обставинами 
передбачається і обов’язкова наявність інших обставин (наприклад, інвалідність 
[13, п. 4.1]), які в сукупності дають можливість особі реалізувати своє право на 
соціальне обслуговування. Вважаємо, що зазначені обставини визначають міру 
втрати здоров’я особою, зумовлюють повну чи часткову втрату здатності до 
самообслуговування. Тому, нема доцільності виділяти їх окремо. Оскільки, поняттям 
«втрата здатності до самообслуговування через стан здоров’я» охоплюються і 
наведені нами випадки.  

До обставин, що обмежують життєдіяльність особи належать також і відсут-
ність роботи. Ми вважаємо, що цей термін вжито некоректно. Сама відсутність 
роботи ще не є причиною для надання особі соціального обслуговування. Особа 
обов’язково має звернутися у державну службу зайнятості. І лише реєстрація особи 
як такої, що шукає роботу є підставою для надання їй відповідних послуг (пошук 
підходящої роботи, професійна консультація, підготовка, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації, одержання інформації у сфері зайнятості [14, ст. 9]). 
Однак не лише визнання особи такою, що шукає роботу є підставою для 
соціального забезпечення особи. Право на соціальне обслуговування мають також і 
безробітні. З огляду на те, що закон України «Про зайнятість населення» осіб, що 
шукають роботу та безробітних охоплює поняттям «незайняті громадяни» (ст. 24), 
пропонуємо обставину «відсутність роботи» замінити на «незайнятість». У такий 
спосіб ми окреслимо весь суб’єктний склад правовідносин із соціального 
обслуговування, і одночасно узгодимо положення національного законодавства. 

Сирітство як правова підстава надання соціального обслуговування також має 
свої особливості. Згідно із положенням закону дитина-сирота – це дитина, в якої 
померли чи загинули батьки [15, абз. 5 ч. 1 ст. 2]. Поняття сирітства включає дві 
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складові: (1) втрата годувальника, як підстава матеріального соціального 
забезпечення; (2) відсутність піклувальника. Саме друга складова зазначеного 
поняття і призводить до необхідності соціального обслуговування дітей.  

Аналізуючи законодавство бачимо, що потрібну ознаку має і складна життєва 
обставина – позбавлення батьківського піклування. Це видно на прикладах 
соціальних послуг, які надаються дітям, позбавлених батьківського піклування: 
виховання у дитячих будинках сімейного типу[16, п. 2]; утримання та виховання в 
інтернатних закладах різних типів[17, п. 1.1.] тощо. Одержувачами таких послуг є 
діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх 
батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, 
визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх помер-
лими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням 
їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним 
з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місце-
знаходження, тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від 
яких відмовилися батьки, та безпритульні діти [15, абз. 6 ч. 1 ст. 2].  

Тому, пропонуємо внести зміни у закон України «Про соціальні послуги» та 
законодавчо закріпити правовою підставою соціального обслуговування «відсут-
ність батьківського піклування». 

Наступним соціальним ризиком є насильство, зневажливе ставлення та 
негативні стосунки в сім’ї. Під насильством у сім’ї слід розуміти будь-які умисні дії 
фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена 
сім’ї щодо іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права та свободи 
члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його 
фізичному чи психічному здоров’ю [18, абз. 1 ч. 1 ст. 1]. Офіційного тлумачення 
законодавчих термінів «зневажливе ставлення» та «негативні стосунки в сім’ї» нема. 
Можливість отримання особою соціального обслуговування за умов настання 
зазначених обставин залежить від індивідуальних потреб особи. Тому, наявність чи 
відсутність зневажливого ставлення та негативних стосунків в сім’ї визначається 
шляхом соціального інспектування представниками соціальних служб на підставі 
одержаної інформації про сім’ю [19, п. 2]. Під соціальним інспектуванням слід 
розуміти систему заходів, спрямованих на виявлення, здійснення аналізу, нагляду за 
умовами життєдіяльності сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, моральним, фізичним і психічним станом дітей та молоді, 
оцінку їх потреб, контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у 
сфері соціальної роботи [20, абз. 4 ч. 1 ст. 1]. Таким чином, одержавши негативну 
інформацію про сім’ю центри соціальних служб (у разі потреби також із залученням 
інших суб’єктів) визначають склад сім’ї, основні проблеми і потреби її членів тощо, 
за результатами чого складається акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї. На 
підставі отриманої під час соціального інспектування інформації такі центри 
підтверджують або спростовують одержану інформацію, тобто встановлюють 
наявність чи відсутність факту зневажливого ставлення та негативних стосунків у 
конкретній сім’ї. Таким чином, результати соціального інспектування мають 
безпосередній вплив на обсяг та зміст соціального обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок зневажливого ставлення та негативних стосунків. 

Безпритульність як правова підстава соціального обслуговування – це такий 
соціальний стан особи, за якого повнолітня особа проживає на вулиці, в парках, 
підвалах, під’їздах будинків, на горищах, об’єктах незавершеного будівництва, в 
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інших місцях, непризначених та непридатних для проживання, у тому числі жилих 
приміщеннях, що перебувають в аварійному стані; а також особи, які мають 
притулок [15, абз. 1–4 ч. 1 ст. 2]. Виправданим є законодавче розмежування 
правової підстави «безпритульність» для дітей. Додатково таке поняття охоплює 
ще й самотність дітей з причин покинення їх батьками, самостійного залишення 
сім’ї чи дитячих закладів, де вони виховувалися [15, абз. 4 ч. 1 ст. 2]. 

Безпритульність та відсутність житла є також соціальними ризиками, які 
зумовлюють настання складної життєвої обставини. Розмежування цих ризиків 
(бездомності та безпритульності) пов’язане насамперед із специфікою суб’єктного 
складу соціально-обслуговуючих правовідносин. У випадку безпритульності – це 
діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони 
виховувалися, і не мають певного місця проживання. За визначенням ЮНІСЕФ 
(Дитячого Фонду ООН) до таких дітей належать: які не спілкуються з власними 
родинами і живуть у тимчасових сховищах (закинутих будівлях тощо) або не 
мають взагалі постійного притулку і кожен день ночують будь-де; які підтримують 
контакт зі сім’єю, але через бідність, перенаселеність, різні види експлуатації та 
зловживань відносно них проводять більшу частину дня, а інколи і ночі на вулиці; 
вихованці інтернатів та притулків, які через різні причини втекли з них і 
перебувають на вулиці. Враховуючи віковий критерій, відсутність навичок 
самостійного життя, неспроможність самостійно приймати певні рішення у зв’язку 
з відсутністю життєвого досвіду стали причиною для надання безпритульним 
відповідного соціального обслуговування.  

Важливо зауважити, що поняття «відсутність житла» як соціальний ризик у 
законодавчій практиці не розглядається. Легалізовано поняття «бездомність», під 
яким розуміють соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї будь-
якого житла, призначеного та придатного для проживання [15, абз. 1 ч. 1 ст. 2]. 
Крім цього, у галузевих нормативно-правових актах, які регулюють надання 
окремих видів соціального обслуговування також вжито термін «бездомність». 
З огляду на це пропонуємо термін «відсутність житла» у законі України «Про 
соціальні послуги» замінити на – «бездомність» і розглядати його як обставину, що 
обмежує життєдіяльність особи внаслідок відсутності призначеного та придатного 
для проживання житла і зумовлює потребу у соціальному обслуговуванні. 

Розвиток суспільних відносин зумовив появу також нових соціальних ризиків, 
внаслідок настання яких особа потребує соціального обслуговування. Хоча, 
законом України «Про соціальні послуги» вони не передбачені, положення інших 
нормативних актів свідчать не лише про їх наявність у суспільстві, а й про їх 
визнання законом. Одним з таких ризиків є звільнення з місця позбавлення волі. 
Підтвердженням сказаного є те, що передбачено можливість надання відповідним 
громадянам обслуговування у формі соціального патронажу. Останній включає 
надання тимчасового притулку, послуг із працевлаштування, освітніх, побутових, 
реабілітаційних, медичних, психологічних, юридичних та інших соціальних послуг 
[21, ч. 1 ст. 9; 22, п. 2.2]. В Україні не легалізовано поняття «звільнення з місця 
позбавлення волі». Однак, зважаючи на перелік осіб, які належать до звільнених 
[21, ч. 1 ст. 1], можна говорити, що звільнення з місця позбавлення волі – 
закінчення терміну покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, а також 
дострокове звільнення від подальшого відбування зазначених видів покарань на 
підставах, передбачених законом.  

Ще одним соціальним ризиком, який з кожним роком набуває дедалі більшого 
поширення є захворювання на СНІД. Необхідність розглядати його підставою 
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соціального обслуговування зумовлено, на нашу думку, кількома причинами. По – 
перше, зараження СНІДом сьогодні набуло глобальних масштабів. Оцінний 
показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з най-
вищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. За критеріями Об’єднаної 
програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров’я стан 
поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована 
епідемія [23, преамбула]. Тобто, потребу у соціальному захисті такої категорії 
громадян суспільство вже визначило. По-друге, зараження таким вірусом в 
переважній більшості випадків настає з незалежних від особи обставин. Особі або 
невідомо, про наявність вірусу у іншої особи, з якою у неї виникають відносини, або 
вона стає жертвою недбалості медичних працівник. Тобто об’єктивний характер. По-
третє, увагу на соціальну незахищеність такої категорії громадян звернула 
міжнародна спільнота. Як зазначається у Міжнародних основних принципах 
«ВІЛ/СНІД і права людини», прийнятих другою міжнародною консультацією по 
ВІЛ/СНІДу і правах людини в 1998 р., у зв’язку із світовою пандемією інфекції 
«державам слід переглянути і реформувати законодавство в сфері суспільної 
охорони здоров’я, мається на увазі забезпечити, щоб воно дало можливість 
адекватно вирішувати питання охорони здоров’я населення, які виникають у зв’язку 
із ВІЛ/СНІДом … і щоби воно відповідало міжнародним зобов’язанням в сфері прав 
людини» [24, с. 7]. Крім цього, в Україні вже прийнято ряд законодавчих актів, на 
підставі яких ВІЛ/СНІД інфіковані отримують необхідний комплекс соціального 
обслуговування. До таких належать закон України «Про протидію поширенню 
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ»; Стандарт надання соціальних послуг з догляду і 
підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом; Стандарт надання соціальних 
послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб з високим ризиком інфікування ВІЛ 
статевим шляхом та інші. 

Відповідно до закону України «Про соціальні послуги» малозабезпеченість 
також входить в систему тих соціальних ризиків, які зумовлюють виникнення 
права особи на соціальне обслуговування. Це кількісна категорія, яка визначається 
на підставі співвідношення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (одинокої 
особи) з прожитковим мінімумом доходів громадян, визначеним законодавством 
на поточний рік [25, с. 6–7; 26, с. 59; 27, абз. 3 ч. 1 ст. 1]. С.М. Синчук вказує, що 
малозабезпеченість як соціальний ризик визначає неспроможність особи чи сім’ї з 
огляду на об’єктивні чинники забезпечити власний дохід на рівні прожиткового 
рівня в державі [26, с. 59]. Водночас у законодавстві не передбачено жодного виду 
соціального обслуговування, на який особа чи її сім’я має право у зв’язку із 
малозабезпеченістю. Отже така правова підстава не є самостійною обставиною, що 
зумовлює необхідність соціального обслуговування. Наявність її чи відсутність є 
додатковою умовою і визначає відповідно безоплатність чи платність надання 
соціальних послуг.  

Закріпивши «самотність» як правову підставу соціального обслуговування 
фізичних осіб в Україні, законодавець не визначає його поняття. Окрім цього, у 
правових положеннях зустрічаємо термін «одинокість» [9, ч. 2 ст. 38]. 
З філологічної точки зору зміст понять «самотність» та «одинокість» є тотожними. 
Під ними розуміють відсутність, сім’ї, рідних, близьких [28, с. 828, 1292]. З метою 
забезпечення термінологічної єдності пропонуємо легалізувати поняття 
«одинокість» як соціальне становище особи, яке проявляється у відсутності 
родичів чи інших осіб, які за законом повинні таку особу утримувати.  
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При вирішенні питання про надання особі того чи іншого виду соціального 
обслуговування одинокість є елементом складного юридичного факту, який 
складається із кількох обставин. До таких обставин належать похилий вік; 
інвалідність; хвороба тощо [8, п. 13]. Тому одинокість як єдина негативна обставина 
у житті людини жодних правових наслідків у сфері соціального обслуговування не 
породжує.  

Висновки цього дослідження та перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Підсумовуючи, вважаємо, усі проаналізовані нами складні життєві 
обставини можна поділити на основні і додаткові. Основними є ті, що є 
самостійними для призначення фізичній особі конкретного виду соціального 
обслуговування. Такими є: відсутність здатності до самообслуговування через 
похилий вік чи хворобу; інвалідність; сирітство чи відсутність батьківського 
піклування; бездомність; безпритульність; насильство, зневажливе ставлення та 
негативні стосунки в сім’ї; незайнятість; звільнення з місця позбавлення волі; 
зараження ВІЛ інфекцією. Своєю чергою, додаткові (малозабезпеченість та 
одинокість) – це обставини, які мають правове значення для виникнення соціально-
обслуговуючих правовідносин лише в поєднанні із основними.  

З огляду на складність системи складних життєвих обставин та лаконічне 
регулювання її законом України «Про соціальні послуги» пропонуємо у цьому 
законі внести наступні зміни. Закріпити окремий розділ «Підстави соціального 
обслуговування громадян», у якому детально регламентувати усі види складних 
життєвих обставин, їх поняття, процедуру встановлення, суб’єктів тощо. Це 
полегшить застосування законодавства у сфері соціального обслуговування, а 
також усуне розбіжності у трактуванні понять, що закріплені у законах. 
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В статье проанализирована система сложных жизненных обстоятельств, которые 
обусловливают возникновение права физических лиц на социальное обслуживание. Автор 
определяет недостатки законодательного закрепления этих обстоятельств и предлагает 
пути их усовершенствования. 
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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ  
З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Р. Максимишин 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Визначено поняття соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою 
працездатності. У статті проаналізовано визначення понять страхування, крізь призму 
соціальності зіставлено його із такими визначеннями, як працездатність, тимчасова втрата 
працездатності та виведено нову дефініцію – соціальне страхування у зв’язку із 
тимчасовою втратою працездатності. 

Ключові слова: страхування, працездатність, тимчасова втрата працездатності. 

Актуальність дослідження поняття соціального страхування у зв’язку із 
тимчасовою втратою працездатності зумовлена активною тенденцією розвитку 
соціальної сфери держави та її соціальною функцією, невід’ємним елементом якої 
є здійснення соціального страхування. 

Суть природи страхування ще до сьогодні чітко не визначена та достеменно 
вченими не з’ясована. 

У своїх дослідженнях страхуванню приділяли увагу такі науковці, як Ю.В Абра-
мов, В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, В.В. Богдан, О.Д. Заруба, Л.М. Захаров, 
Л.А. Мотылев, Н.В. Шаманська, М.В. Мних тощо. 

Будь-яка держава, прагнучи отримати статус соціальної не де-юре, а де-факто, 
повинна піклуватись як про своїх громадян, так і про осіб, які перебувають на 
законних підставах на її межах, турбуватися про підвищення їх життєвого рівня та 
умов проживання і перебування на території, надання та гарантування спектра 
прав та свобод, а також можливостей для їх реалізації. 

Важливим та необхідним елементом будь-якої розвиненої соціально-
економічної системи суспільства є захищеність кожного її учасника від неспри-
ятливих для його життєдіяльності обставин, які об’єктивно можуть виникати та 
порушувати нормальний режим особи. Вагомим шляхом захисту особи від 
негативних наслідків є соціальне страхування, як один із елементів механізму 
реалізації соціальної політики держави. Видом соціального страхування є загально-
обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою 
працездатності.  

Для того, щоб з’ясувати, що ж таке соціальне страхування у зв’язку із 
тимчасовою втратою працездатності, спершу необхідно визначитись із самим 
змістом поняття «соціальний», оскільки протягом всього історичного розвитку 
людства термін «соціальний» розглядали у різних значеннях. Яскраво це 
підкреслює порівняння різних його дефініцій.  

У своєму словнику В. Даль поняття «соціальність» визначає як «суспільність, 
спільне проживання, громадянство, взаємні відносини і обов’язки громадського 
життя»

 
[1, с. 284]. 

За тлумачним словником української мови за редакцією В.С. Калашникова 
термін «соціальний» пов’язується із піклуванням держави і суспільства про 
громадян, а також із визначенням способу та рівня життя людей, їхнього 
добробуту, споживання [2, с. 395]. 
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Філософський словник соціальних термінів трактує зміст поняття соціальний 
як такий, що пов’язаний з життям, стосунками людей у суспільстві; суспільний, 
громадський; породжений умовами суспільного життя, певного середовища, ладу; 
існуючий у певному суспільстві; здійснюваний у суспільстві; зумовлений поділом 
суспільства на класи [3, с. 327 ]. 

Вiдомий теоретик соцiальної справедливостi Ф.А. Хайєк вважав, що первинний 
змiст терміна «соцiальний» стосується або характеризує структуру та функцiонування 
суспiльства i аналогiчний до таких словосполученъ, як «нацiональний», «племiнний» 
або, «органiзаційний» [4, с. 114].  

Як бачимо з вищезазначеного, різні автори по – різному визначають термін 
«соціальний». 

На нашу думку, поняття «соціальний» може розглядатися у широкому 
розумінні як певний стандарт забезпечення рівня життя та розвитку громадян у 
суспільстві, невід’ємним елементом якого є здійснення соціального страхування.  

У соціально-політичному аспекті соціальне страхування є однією з гарантій 
реалізації конституційного права громадян на забезпечення їх у разі повної, 
часткової чи тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом [5, с. 20]. 

Отож, використовуючи словосполучення соціальне страхування, підкреслюється 
значущість таких відносин для більшості людей, окреслюється коло осіб, на яких 
поширюється матеріальне забезпечення, гарантії та послуги у певних, визначених 
законом або договором, випадках.  

Страхування тлумачать із правового, економічного, фінансового, математичного, 
соціального та інших поглядів. 

У словниковій літературі містяться різні визначення терміна «страхування». 
Так, у словнику української мови слово «страхувати» пояснюється як «уберігати 
кого-небудь від нещасного випадку при виконанні або здійсненні чогось»; 
«уберігати кого-небудь, що-небудь від чогось небажаного, неприємного» [6, с. 436]. 

З економічного погляду визначення поняття страхування наводить 
С.С. Осадець: «Страхування – це економічні відносини, за яких страхувальник 
сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, 
обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який несе певний 
обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує 
резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, за необхідності 
перестраховує частину останнього» [7, с. 10].  

М.Я. Шимінова зазначає, що страхування – це сукупність врегульованих 
нормами права фінансово-економічних відносин для формування і використання 
грошового фонду, утвореного зацікавленими особами, що перебуває в оперативному 
управлінні спеціалізованої організації з метою компенсації збитку, спричиненого 
стихією і нещасним випадком, а також для виплати грошових сум у разі настання 
певних подій у житті громадян [8, с. 25].  

Однак, як слушно зазначає Л.И. Рейтман, економічні страхові відносини у разі 
їх практичної реалізації мають набувати юридичної форми. Страхування можливе 
лише за допомогою законних та підзаконних нормативно-правових актів, що 
мають регулювати страхові правовідносини [9, с. 46]. Поширення законодавства на 
сферу страхових відносини свідчить про їх правове регулювання, а отже набуття 
правового змісту. 

Поняття страхування відображене і в чинному законодавстві України.  
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Легальне визначення терміна «страхування» в Україні наведено в Законі «Про 
страхування» від 07.03.1996 року № 85/96-ВР, відповідно до якого страхування-це 
вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та 
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених 
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, 
що формуються через сплату фізичними особами та юридичними особами 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від 
розміщення коштів цих фондів [10, с. 1]. 

Законодавче визначення поняття страхування міститься також і у ч. 1 ст. 352 
Господарського кодексу України, згідно з якою страхування – це діяльність 
спеціально уповноважених державних організацій та суб’єктів господарювання 
(страховиків), пов’язана з наданням страхових послуг юридичним особам або 
громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання 
визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за 
рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками 
страхових платежів [11, с. 144]. 

Однак, як слушно зазначає Л.Л. Кінащук, визначаючи поняття страхування, 
Господарський кодекс України акцентує саме на діяльності спеціально 
уповноважених державних організацій та суб’єктів господарювання (страховиків), 
що можна розглядати як визначення поняття «страхова діяльність», а не 
«страхування» [12, с. 9]. 

Однак, така дефініція поняття страхування є неповною, оскільки дія Закону 
України «Про страхування» та Господарського кодексу не поширюється на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування і визначення останнього – 
поза межами даного закону. 

Зазначене визначення охоплює той вид страхування, що є різновидом 
цивільно-правових договорів і регулює певну групу цивільних відносин. 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування має зовсім іншу сферу дії.  

Дослідники В.Д. Базилевич та К.С. Базилевич соціальне страхування розгля-
дають як гарантовану державою систему заходів щодо забезпечення громадян у 
старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки 
материнства та дитинства, а також з охорони здоров’я членів суспільства в умовах 
безплатної медицини [13, с. 74].  

Натомість А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты зазначають, що 
соціальне страхування є системою відносин по перерозподілу національного 
доходу шляхом формування із обов’язкових страхових внесків роботодавців і 
працівників спеціальних страхових фондів для компенсацій втрати трудового 
доходу чи його підтримання протягом дії конкретних соціальних ризиків [14, с. 25]. 

Беручи до уваги вищенаведені думки авторів з приводу визначення 
соціального страхування, можна дати таку дефініцію цього поняття: соціальне 
страхування – це соціальна система заходів щодо надання соціальних послуг, 
гарантій та матеріального забезпечення за рахунок відповідних державних та 
недержавних страхових фондів особам у разі настання відповідного страхового 
випадку з метою компенсації втрати заробітку та покращення становища особи 
через систему збереження та відновлення її здоров’я, профілактичних та 
реабілітаційних заходів тощо в процесі порушення її життєдіяльності.  

Одним із різновидів соціального страхування є загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності. В Основах 
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
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під загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням розуміють систему 
прав, обов’язків і гарантій, яка полягає у наданні соціального захисту, що охоплює 
матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за 
рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків 
власником чи уповноваженим ним органом (далі – роботодавець), громадянами, а 
також бюджетних та інших джерел, передбачених законом [15, с. 1]. 

Підставою здійснення страхових виплат є страховий випадок, який, своєю 
чергою, є різновидом соціального ризику. 

Під соціальним ризиком розуміють соціально значущу обставину об’єктивного 
характеру, з настанням якої громадяни (члени їхніх сімей) не здатні самостійно 
себе утримувати, а тому потребують додаткового матеріального захисту з боку 
держави [16, с. 34]. 

Одним із найпоширеніших соціальних ризиків, які трапляються, мабуть, із 
усіма людьми, є тимчасова втрата працездатності. 

Загалом, під працездатністю розуміють здатність до праці, що залежить від 
стану здоров’я, фізичного, духовного розвитку (розумових та емоційних 
можливостей), а також професійних знань, уміння і досвіду працівника, що дає 
йому змогу виконувати роботу визначеного обсягу, характеру та якості. Тобто, 
здатність людини до праці оцінюється не лише за можливістю виконання роботи та 
функціональним станом організму, а й за додатковими критеріями (стан здоров’я, 
професійні знання, вміння, досвід тощо).  

Поняття працездатності широко використовується у різних науках. Варто 
зазначити, що повніше його зміст розкривають через використання понять 
«непрацездатність» та «втрата працездатності», які найчастіше трапляються в 
трудовому праві, праві соціального забезпечення тощо. 

Втрачаючи працездатність, людина втрачає можливість реалізувати свої 
права та обов’язки, що безпосередньо стосуються виконання покладеної на неї 
роботи. 

Залежно від тривалості втрату працездатності поділяють на постійну і 
тимчасову. До постійної зачислюють такі обставини як старість, необхідність 
постійного догляду та інвалідність [17, с. 28].  

Більшість науковців, окрім постійної та тимчасової втрати працездатності, 
виділяє ще один вид непрацездатності за тривалістю – стійку втрату 
працездатності, яка традиційно в законодавстві визначається поняттям «інвалід-
ність», оскільки є низка випадків, коли інвалідність встановлюється на певний 
визначений термін (наприклад, за нестійких, зворотних морфологічних змін і 
порушень функцій органів і систем організму), після якого працездатність може 
бути поновлена [18, с. 266]. 

Тимчасова втрата працездатності як вид непрацездатності – це неспроможність 
особи виконувати свої трудові обов’язки внаслідок короткотривалих обставин 
об’єктивного характеру і має тимчасовий зворотний характер під впливом 
лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або 
встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин – до закінчення причин 
відсторонення від роботи. 

Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком 
непрацездатності, що надалі дає підстави для отримання допомоги, компенсації чи 
низки інших гарантій.  
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Лише у випадку страхування страховиком особі, котра втратила праце-
здатність гарантується матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг за 
рахунок відповідних соціальних страхових фондів. 

Оскільки заздалегідь неможливо визначити конкретну застраховану особу 
(одна застрахована особа може тимчасово втратити працездатність, а інша – ні) та 
передбачити час настання тимчасової втрати працездатності, відносини соціаль-
ного страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності є імовірними. У 
випадку настання тимчасової втрати працездатності застрахованій особі здійсню-
ються виплати із державного чи недержавного страхового фонду відповідно до 
розміру завданої шкоди. Отримати допомогу, компенсацію чи інші гарантії у 
зв’язку із тимчасовою втратою працездатності має право лише та застрахована 
особа, яка тимчасово втратила працездатність, що засвідчується листком тим-
часової непрацездатності.  

Соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності має на 
меті збереження, відновлення та поліпшення здоров’я застрахованої особи, а також 
компенсацію втраченого заробітку за час тимчасової втрати працездатності та в 
інших, визначених законом випадках. Воно виконує відновлювально-компенса-
ційну та охоронно-попереджувальну функцію.  

Отож, аналіз терміна страхування і зіставлення його з такими поняттями, як 
соціальне страхування, працездатність, тимчасова втрата працездатності, які 
містяться у різних наукових працях та нормативно-правових актах, дає змогу 
вивести нову дефініцію – соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою 
працездатності, зміст якої можна окреслити як один із видів соціального 
страхування та гарантія реалізації конституційного права, що полягає у 
матеріальному забезпеченні та наданні низки компенсацій та соціальних послуг із 
відповідних державних та недержавних страхових фондів застрахованій особі, яка 
тимчасово втратила працездатність.  
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Определению понятие социального страхования в связи с временной потерей 
работоспособности. В статье проанализировано определение понятий страхования, 
сквозь призму социальности сопоставлено с такими определениями как работо-
способность, временная потеря работоспособности и выведена новая дефиниция – 
социальное страхование в связи с временной потерей работоспособности.  

Ключевые слова: страхование, работоспособность, временная потеря работо-
способности. 
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The article deals with the definition of the «notion social insurance on temporary 
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ПРАВОВІДНОСИНИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗА ВІКОМ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
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Метою пропонованої статті є аналіз правової природи правовідносин пенсійного 
забезпечення за віком, їх дефінітивного визначення, з’ясування особливостей, а також 
відмежування їх від пенсійних, соціально-забезпечувальних та інших подібних до них 
правовідносин.  

Ключові слова: пенсійне забезпечення, правовідносини пенсійного забезпечення за 
віком. 

Пенсійне забезпечення є складовою системи соціального захисту населення, 
гарантією стабільного розвитку суспільства, позаяк охоплює одночасно інтереси 
працездатного та непрацездатного населення. 

Варто зазначити, що за останні двадцять років в Україні пенсійне законо-
давство оновлювалося, зазнавало змін і доповнень. Однак, незважаючи на велику 
кількість нормативно-правових актів у сфері пенсійного забезпечення, у жодному з 
них не закріплено дефініції цього термінологічного словосполучення.  

Поряд з тим проблемам пенсійного забезпечення присвячено чимало наукових 
досліджень, зокрема праці В.С. Андреєва, В.М. Андріїва, М.Д. Бойка, Н.Б. Болоті-
ної, В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, В.П. Галаганова, В.В. Жернакова, О.Д. Зайкіна, 
М.Л.Захарова, С.М. Прилипка, С.М. Синчук, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, 
Я.М. Фогеля, І.С. Ярошенка та ін. Крім того, зростає кількість дослідників окремих 
видів правовідносин пенсійного забезпечення (Т.О. Дідковська, М.М. Клемпар-
ський, Т.В. Колеснік-Омельченко, І.В. Оклей, А.В. Скоробогатько, Г.В. Татаренко 
тощо). Щоправда, враховуючи складність досліджуваної проблеми, вона 
залишається і надалі актуальною. 

У науковій літературі пенсійне забезпечення визначають як суспільні відносини 
із обов’язкового, грошового, щомісячного, зазвичай, довічного забезпечення осіб у 
випадках та на умовах, встановлених у законі, яке має здійснюватися державою від 
імені та за рахунок суспільства з метою як захисту життя та здоров’я пенсіонерів, так 
і надання їм можливостей для подальшого розвитку [12, c. 11].  

На наш погляд, визначення пенсійного забезпечення через суспільні відносини 
має не лише теоретичне, а й важливе практичне значення, адже правовідносини 
пенсійного забезпечення є головною формою реалізації права особи на пенсію. 
Крім того, право на пенсію є реальним, коли воно належно гарантовано [8, c. 48]. 
А тому, враховуючи необхідність створення гарантій забезпечення права на 
пенсію, пенсійне забезпечення як самостійний вид суспільних відносин стає 
об’єктом правового регулювання. 

Отож, пенсійне забезпечення реально функціонує у формі правовідносин. 
Тому завданням цього дослідження є з’ясувати поняття та особливості, зокрема 
правовідносин щодо забезпечення пенсіями за віком. 
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Для того, щоб сформулювати власне визначення правовідносин пенсійного 
забезпечення за віком, проаналізуємо ознаки, що їх характеризують. 

Правовідносинам пенсійного забезпечення за віком притаманні всі ознаки 
правових відносин: 

– ці відносини є різновидом суспільних відносин. Це означає, що вони станов-
лять різнобічні зв’язки, які виникають між учасниками, суб’єктами цих 
правовідносин в процесі реалізації права на пенсійне забезпечення за віком; 

– вони виникають, змінюються або припиняються лише на основі правових норм, 
які безпосередньо їх породжують і реалізуються через них. Між цими явищами є 
причинно-наслідковий зв’язок (немає норми – нема і правовідносин). Нормами, 
які зумовлюють створення правовідносини пенсійного забезпечення за віком, є 
Конституція України, Основи законодавства про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, Закони України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування», Закон «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» тощо; 

– характерною особливістю розглянутих правовідносин є те, що, на відміну від 
багатьох інших правових відносин, вони в ідеалі як відносини суспільні не 
можуть існувати поза сферою правового регулювання. Адже не можуть 
існувати відносини з нарахування й виплати пенсій, якщо попередньо не буде 
проголошено право на пенсію. Отже, правовідносини пенсійного забезпечення 
за віком у їх ідеальному вигляді завжди мають правову форму. І у 
традиційному значенні суспільних відносин як таких відносин пенсійного 
забезпечення за віком не буває [6, с. 134]; 

– ці правовідносини мають вольовий характер. По-перше, тому, що через 
норми права в них відображається державна воля. По-друге, з огляду на те, 
що навіть за наявності юридичної норми правовідносини пенсійного 
забезпечення за віком не можуть автоматично виникнути, а потім 
функціонувати без волі його учасників (щонайменше, одного з них). 
Необхідний вольовий акт – юридичний фактичний склад (окремі юридичні 
акти), сукупність яких дає особі змогу отримати відповідний вид соціального 
забезпечення (зокрема, пенсію за віком). 
Окрім того, вище уже було зазначено про те, що правові відносини зазнають 

регулятивного впливу відповідної галузі права. А звідси предметом галузі права є 
суспільні відносини, які регулюються нормами певної галузі права.  

Отже, досліджуючи правову природу правовідносин пенсійного забезпечення 
за віком, потрібно також з’ясувати галузеву приналежність зазначених правовідносин. 
З цього приводу думки вчених-правників розбіглися. Деякі науковці вважають, що 
правовідносини пенсійного забезпечення належать до предмета правового 
регулювання трудового права [9, c. 19], інші – до права соціального забезпечення, 
розглядаючи пенсійне забезпечення як інститут [3, c. 67; 7, c. 98], субінститут 
[1, c. 44], підгалузь [10, c. 6–7] зазначеної галузі права. 

Ми розглядаємо правовідносини пенсійного забезпечення за віком як підвид 
значно ширших відносин – пенсійних. Останні охоплюють відносини щодо 
пенсійного забезпечення за рахунок соціального страхування і відносини щодо 
пенсійного забезпечення з державного бюджету, яке застосовується до окремих 
категорій осіб. Кожна з цих груп, своєю чергою, охоплюють відносини з пенсій-
ного забезпечення за віком, за інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника. 
Таке різноманіття відносин пенсійного забезпечення позаяк становить однорідну 
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групу пенсійних відносин, які регулюються нормами підгалузі пенсійного права. 
Тому варто погодитися з позицією М.Д. Бойка, що «пенсійне право – це сукупність 
правових норм, яка виокремилась у межах галузі права соціального забезпечення і 
регулює якісно однорідні відносини в певній сфері соціального захисту населення – у 
сфері пенсійного забезпечення» [2, c. 5]. 

Виокремлювати пенсійне право в окрему галузь права, на наш погляд, на 
сьогодні було б помилково. Пенсійне право тісно пов’язано з самостійною галуззю – 
правом соціального забезпечення, адже мають спільні правові інститути (інститут 
страхових та державних пенсій, страхового стажу тощо), будь-які відносини у сфері 
соціального забезпечення, в тому числі й відносини із забезпечення пенсіями, 
ґрунтуються на єдиних правових принципах та методах правового регулювання. 
Отже, виокремлення правовідносин пенсійного забезпечення в окрему галузь 
звузило б предмет права соціального забезпечення. На підтвердження наведемо 
думку П.Д. Пилипенка: «…характеризуючи правовідносини у сфері соціального 
забезпечення та визначаючи їх як самостійний вид правових відносин, необхідно 
брати до уваги увесь комплекс суспільних відносин, які становлять предмет права 
соціального забезпечення». 

Отже, вважаємо, що ефективності правового регулювання відносини з 
пенсійного забезпечення за віком об’єктивно можуть досягти лише за умови 
належності їх до сфери права соціального забезпечення. Галузева приналежність 
зазначених правовідносин не менш виразно проявляється і в тому, що їх існування 
зумовлено необхідністю створення достатніх можливостей для реалізації 
громадянами свого конституційного права на соціальне забезпечення, зокрема, в 
старості. Тобто ці відносини логічно доповнюють соціально-забезпечувальні 
відносини [6, c. 24–25]. 

Враховуючи те, що правовідносини пенсійного забезпечення за віком 
належать до предмета права соціального забезпечення, для них характерні й 
галузеві ознаки правовідносин: соціально-забезпечувальний характер, виникнення 
зумовлено соціальними ризиками тощо. 

Водночас правовідносинам пенсійного забезпечення за віком властиве 
відносно відокремлене регулювання (Закони України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення» та інші закони про 
пенсійне забезпечення окремих категорій осіб), а також юридична своєрідність.  

Варто зазначити, що підходи до визначення характерних ознак розглядуваних 
правовідносин різнилися залежно від особливостей функціонування пенсійної 
системи у конкретний історичний період. Зокрема, у радянський період, коли 
існувала державна патерналістично-егалітарна модель соціального забезпечення, 
серед ознак правовідносин пенсійного забезпечення виділяли такі як: публічний 
характер цих правовідносин, розподіл матеріальних благ і послуг з фондів 
суспільного споживання, соціально-аліментарний або безеквівалентний характер 
таких відносин [5, c. 81]. Однак зі зміною суспільно-політичного устрою змінились 
і підходи до розгляду зазначених правовідносин.  

Проаналізувавши висловлені у науковій літературі погляди, ми можемо 
виокремити такі ознаки правовідносин пенсійного забезпечення за віком: 

1) майнова основа їх формування, що виражається у розподілі коштів 
соціальних страхових фондів. Пенсійні виплати традиційно мають грошовий вираз. 
Отож, правовідносини пенсійного забезпечення за віком є майновими правовідно-
синами з приводу надання матеріального забезпечення у вигляді грошових коштів 
шляхом перерозподілу коштів соціальних страхових фондів; 
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2) характерною рисою цих правовідносин є так звана їх персоніфікація 
(індивідуалізація) або фаміліризація, як зазначав дослідник цих правовідносин у 
радянський період О.Д. Зайкін [4, c. 20]. Органи Пенсійного фонду ведуть облік 
усіх застрахованих осіб і персоніфікований облік надходження страхових внесків, 
створюють і забезпечують функціонування Державного реєстру загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування. Тому на кожну застраховану особу 
відкривається персональна облікова картка, до якої вносять особові дані, страховий 
стаж, заробітну плату (дохід), сума сплачених страхових внесків, виплата пенсій за 
рахунок коштів Пенсійного фонду; 

3) держава забезпечує охорону цих правовідносин. Інтерес держави полягає в 
тому, щоб ці соціальні зв’язки були врегульовані відповідно до законодавчо 
визначених вимог та забезпечувалося повне надання пенсійних виплат, щоб так 
реалізовувалося право громадян на пенсійне забезпечення у разі настання віку, 
який дає право на отримання пенсії за віком. Тому держава, завдяки можливості 
застосування заходів державного примусу, забезпечує дотримання та застосування 
юридичних форм і процедур, які виникають з цього приводу; 

4) підставою для виникнення цього виду правовідносин є юридичний 
фактичний склад. Тобто правовідносини пенсійного забезпечення за віком 
виникають на підставі низки юридичних фактів: досягнення віку і наявність 
страхового (трудового) стажу, що дають право на отримання пенсії за віком; 
волевиявлення особи (написання заяви) про призначення пенсії; рішення органу 
Пенсійного фонду за місцем проживання особи.  

У працях Б. І. Сташківа висловлено погляд про те, що специфіка правовідносин у 
сфері пенсійного забезпечення якраз і полягає у тому, що вони завжди виникають 
зі складних юридичних фактів, які мають особливу структуру, що охоплює вже 
вищезазначені факти потрійного роду: 1) об’єктивні факти, які визнаються 
об’єктивними підставами пенсійної аліментарності (необхідні пенсійний вік зі 
страховий стаж); 2) волевиявлення суб’єкта пенсійної правоздатності, який виявив 
бажання реалізувати своє право на пенсію за віком і право вимагати її 
призначення; 3) рішення компетентного органу про призначення пенсії. Варто 
погодитися з науковцем у тому, що ані складні юридичні факти, ані їх особлива 
структура не є специфікою правовідносин. Специфіка юридичних фактів у 
соціальному забезпеченні визначається предметом правового регулювання у цій 
галузі, лише через призму якого можна визначити ознаки та особливості прояву 
юридичних фактів [11, c. 116]; 

5) можливість диспозитивного регулювання. Правовідносини пенсійного 
забезпечення за віком, зазвичай, мають недоговірний характер, тобто обсяг прав 
та обов’язків суб’єктів зазначених правовідносин майже завжди визначається 
законом. Однак ті особи, котрі не увійшли до кола застрахованих в 
обов’язковому порядку, мають змогу страхуватися добровільно в системі 
державного соціального страхування. Для цього між особою і територіальним 
органом Пенсійного фонду України укладається договір про добровільну участь, 
в якому визначаються умови участі у відповідному виді загальнообов’язкового 
державного соціального страхування (щодо розміру та порядку сплати страхових 
внесків, прав та обов’язків сторін, відповідальності за невиконання чи неналежне 
виконання договору тощо); 

6) за терміном дії правовідносини пенсійного забезпечення за віком є 
постійними (регулярними) та тривалими (довічними), що зумовлено тривалістю дії 
наслідків такого соціального ризику, як досягнення пенсійного віку. Тому, 
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наприклад, пенсії за віком із солідарної системи призначаються довічно, а їх 
виплата здійснюється щомісяця; 

7) за кількісним складом розглядувані правовідносини є простими, оскільки 
права і обов’язки учасників розподілені між двома сторонами у взаємо-
протилежних напрямах (особа, яка досягла пенсійного віку, має право на пенсію за 
віком, а уповноважений державою орган – відділи Пенсійного фонду – обов’язки) 
[6, c. 128]. 

Крім того, правовідносини пенсійного забезпечення за віком є: 
– односторонньо активними за характером дії зобов’язаної особи. Остання 
повинна виконати конкретно-необхідний обов’язок (призначити пенсію, 
сплатити страховий внесок тощо), обсяг і порядок виконання якого завжди 
передбачені законом або договором [6, c. 128]; 

– двосторонніми (кожна зі сторін має як права, так і обов’язки) за розподілом 
прав і обов’язків між суб’єктами правовідносин; 

– за визначеністю кількості учасників є конкретними, тобто кількість 
уповноважених або зобов’язаних суб’єктів є, зазвичай, визначеною; 

– за характером здійснюваних функцій правовідносини пенсійного забезпечення 
за віком є регулятивними, оскільки переважно виникають внаслідок 
правомірної поведінки фізичних осіб і органів Пенсійного фонду в разі 
реалізації належних їм прав та обов’язків у сфері пенсійного забезпечення. 
Отже, проаналізувавши поняття та ознаки правовідносин, сформульовані 

вченими, пропонуємо таке визначення правовідносин пенсійного забезпечення за 
віком: це врегульовані нормами права соціального забезпечення постійні та тривалі 
вольові соціальні зв’язки, що виникають між їх учасниками під час реалізації ними 
своїх прав та обов’язків у сфері пенсійного забезпечення за віком, що полягають у 
персоніфікованому наданні матеріального забезпечення у вигляді грошових коштів 
шляхом перерозподілу коштів Пенсійного фонду чи Державного бюджету.  
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У статті проаналізовано процедурні гарантії звернення за призначенням видів 
соціального забезпечення. Автор звертає увагу на недосконалість їх правового 
регулювання, а також пропонує власне вирішення проблемних питань. 

Ключові слова: процедурні гарантії звернення фізичних осіб за призначенням 
соціального забезпечення, реалізація права на соціальне забезпечення. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Україна проголосила себе соціальною 
державою, сутність якої розкрито у соціальних правах, передбачених Розділом ІІ 
Основного закону. Серед них і право на соціальне забезпечення, закріплене у ст. 46 
Конституції України.  

Ознакою правової держави, яка будує громадянське суспільство, є не лише 
закріплення права людини на соціальне забезпечення, а й створення ефективного 
механізму його реалізації. Здійснення зазначеного вище права неможливе без 
звернення правоможної особи. А відтак, важливим є наявність законодавчо 
закріплених ефективних гарантій звернення за призначенням соціального 
забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема юридичних гарантій прав людини завжди була 
центральною у правовій науці. Про це свідчить чимало наукових праць вітчиз-
няних (П.М. Рабінович [21], А.М. Колодій, А.Ю. Олійник [9], О.А. Михайлюк [12], 
О.В. Пушкіна [20], І.Й. Магновський [11], В.М. Андріїв [1] та ін.) та зарубіжних 
вчених (Н.В. Вітрук [3], Н.А. Баієва [2], А.В. Лошкарьов [10] та ін.).  

У сфері пенсійного забезпечення юридичні гарантії були предметом наукового 
дослідження О.В. Чупрової [23, с. 111]. 

Процедурні гарантії права людини на соціальний захист на стадіях звернення 
за призначенням, призначення, перерахунку, виплати (надання) конкретного виду 
соціального захисту та оскарження дій компетентних органів, посадових осіб і 
відновлення порушеного права в адміністративному порядку досліджувала вчена 
В.А. Рудик [22, с. 117–133].  

Водночас, зазначені вище наукові праці не охоплюють всіх процедурних 
гарантій звернення за призначенням соціального забезпечення, закріплених чинним 
законодавством. Окрім того, розвиток концепції прав людини, визначення їх 
пріоритетності для правової держави потребують постійного перегляду та 
вдосконалення юридичного механізму їх гарантування.  

Вище наведені аргументи свідчать про актуальність обраної тематики науко-
вого дослідження. 
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Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є 
виділення на основі ґрунтовного аналізу чинного законодавства процедурних 
гарантій звернення фізичних осіб за призначенням різних видів соціального 
забезпечення, з’ясування прогалин у їх законодавчому встановленні, а також 
наведення пропозицій щодо удосконалення правового регулювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. 

Узагальнюючи позиції вчених-правників [9, с. 10; 10, с. 11; 11, с. 9] щодо 
визначення процедурних гарантій, можна виділити такі їх ознаки: 1) вони 
закріплені нормами права; 2) визначають порядок надання людині конкретного 
виду соціального забезпечення.  

Враховуючи нормативний характер процедурних гарантій та проаналізувавши 
чинне законодавство, яке регулює порядок призначення видів соціального 
забезпечення, ми дійшли висновку, що можна виділити такі процедурні гарантії 
звернення за його призначенням. 

Насамперед, це встановлення у нормативно-правових актах правовизна-
чальних та правообмежувальних строків. До першого виду належать строки 
звернення за призначенням соціального забезпечення. Наприклад, законодавством 
передбачено, що звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-
який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до 
досягнення пенсійного віку [16]. 

Для правовизначальних строків важливе значення має законодавче закріп-
лення «дня звернення», оскільки це впливає на визначення моменту, з якого 
призначається конкретний вид соціального забезпечення. Так, згідно з п. 5 Порядку 
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що 
призначає пенсію, заяви про призначення пенсії [16].  

Прикладом строку, що обмежує можливість реалізації права на соціальне 
забезпечення в часі, є строк, протягом якого можна звернутися за призначенням 
допомоги при народженні дитини. Зокрема, згідно зі ст. 11 Закону України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» допомогау при народженні дитини 
призначають за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж 
дванадцять місяців від дня народження дитини [4]. 

Іншим видом правообмежувальних строків є строк, який обмежує можливість 
призначення соціального забезпечення від моменту первинного звернення. 
Наприклад, законодавством встановлено тримісячний строк для подання додаткових 
документів, необхідних для призначення пенсії з моменту звернення [16].  

Проаналізувавши чинне законодавство, ми з’ясували, що недоліком правового 
регулювання, який має безпосередній вплив на ефективність процедурних гарантій 
звернення за призначенням соціального забезпечення, є неналежне визначення 
строків. Зокрема, основний масив нормативно-правових актів, що регулюють 
процедуру звернення за призначенням соціального забезпечення, не містить 
вказівки на те, які саме дні необхідно брати до уваги: календарні чи робочі. 
Наприклад, відповідно до п. 35 Порядку подання та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» посадова особа у 10-денний 
термін від дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні 
документи і направляє їх до органу, що призначає пенсію [16].  
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З метою підвищення ефективності процедурних гарантій звернення за при-
значенням соціального забезпечення пропонуємо обчислювати строки-дні у робочих 
днях. Така пропозиція зумовлена наступними аргументами. По-перше, це пов’язано з 
тим, що більшість із них встановлено для зобов’язаних суб’єктів, тобто тих, які 
сприяють у призначенні або призначають соціальне забезпечення. По-друге, останні 
(суб’єкти – авт.), зазвичай, є органами, в тому числі державними, для яких законо-
давством або роботодавцем встановлено робочі та неробочі дні. У такому випадку 
визначення строків календарними днями зменшує фактичну кількість днів, протягом 
яких зазначені суб’єкти повинні виконати свої зобов’язання у сфері соціального 
забезпечення. Внаслідок цього процедурні гарантії-строки стають менш ефективними. 

Не менш важливою процедурною гарантією звернення за призначенням 
соціального забезпечення, на нашу думку, є встановлення способу звернення. 
Законодавство визначає такі три способи: 1) безпосереднє звернення за 
призначенням соціального забезпечення; 2) використання послуг поштового зв’язку; 
3) подання документів через уповноважену особу. 

Переважно законодавством передбачено безпосереднє звернення за призначен-
ням соціального забезпечення. Наприклад, допомога із безробіття призначається на 
підставі особистої заяви безробітного за пред’явленням паспорта чи іншого 
документа, що посвідчує особу [13, п. 6.2]. 

Можливість скористатися послугами поштового зв’язку передбачена законодав-
ством при зверненні за призначенням пенсії [16, п. 5]. Ця гарантія є особливо 
актуальною для людей, які не можуть звернутися безпосередньо в орган, що 
призначає соціальне забезпечення.  

Окрім вищенаведених способів звернення, законодавством передбачена ще й 
можливість подання документів про призначення окремих видів соціального 
забезпечення через уповноваженого суб’єкта, який сприяє в призначенні соціального 
забезпечення. Наприклад, у сфері пенсійного забезпечення таким є роботодавець. 
Так, відповідно до п. 2 Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» заява про призначення пенсії працюючим 
громадянам і членам їхніх сімей (у зв’язку з втратою годувальника) подається до 
управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах через 
уповноважену особу підприємства, установи, організації [16]. 

Варто звернути увагу, що законодавством передбачено важливу гарантію – 
встановлення десятиденного строку підготовки роботодавцем пакета документів 
для призначення пенсії та надіслання в орган, що її призначає [16, п. 35].  

Поряд із цими гарантіями пропонуємо закріпити ще й ознайомлення 
роботодавцем працівника із сформованою пенсійною справою перед її відправ-
ленням до органу, який призначає пенсію. На нашу думку, цим одночасно можна 
буде забезпечити: 1) обізнаність працівника із вмістом справи; 2) виявлення 
відсутніх у ній документів; 3) попередження необґрунтованої відмови у 
призначенні пенсії. 

Іншим прикладом подання документів про призначення соціального забезпе-
чення через уповноважену особу є надання одноразової допомоги або щомісячної 
грошової допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві. Зокрема, 
законодавством встановлено обов’язок страхового експерта робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду отримувати та подавати документи, необхідні для 
призначення зазначених вище допомог у разі, якщо потерпілий за станом здоров’я 
чи з інших причин не може їх одержати [17, п. 3.2]. 
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Ще однією важливою процедурною гарантією, яку ми вважаємо за доцільне 
виділити, є визначення місця звернення за призначенням соціального забезпечення 
чи, інакше кажучи, органу, до територіальної юрисдикції якого належить розгляд 
документів та прийняття рішення про призначення соціального забезпечення. 
Проте це питання чітко не врегульовано чинним законодавством. Так, наприклад, 
пунктами 1.4, 2.8 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових 
виплат встановлено, що застрахований повинен самостійно подати заяву про 
призначення страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та 
інші документи, визначені у п. 2.8 цього документа [17]. При цьому даний 
нормативно-правовий акт не визначає, до якого саме робочого органу виконавчої 
дирекції Фонду має право звернутися потерпілий, який є добровільно застрахо-
ваним. Аналогічно законодавством не визначено, в який орган Пенсійного фонду 
повинна звернутися особа, яка поховала померлого пенсіонера, щоб отримати 
допомогу на поховання. 

Зважаючи на пріоритетність прав та свобод людини і громадянина для 
правової держави, а також враховуючи, що відповідно до ст. 3 Основного закону 
людина визнається найвищою соціальною цінністю в Україні, вважаємо, що 
чинним законодавством необхідно чітко визначити орган та його територіальні 
повноваження щодо призначення соціальних виплат. Також, на наш погляд, 
доцільним є законодавче закріплення права вибору місця звернення. Наприклад, 
для отримання соціального забезпечення з огляду на нещасний випадок на 
виробництві або професійне захворювання заявник повинен мати право звернутися 
до органу, що призначає виплати, за місцем настання такого нещасного випадку 
або за місцем свого проживання. Аналогічно, призначення пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника може відбуватися або за місцем проживання правоможної 
особи, або за місцем проживання померлого годувальника. 

Застрахована особа може звернутися за призначенням допомоги у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами як за основним місцем 
роботи, так і за сумісництвом [6, ч. 1 ст. 50].  

Чинним законодавством визначено місце звернення за призначенням соціаль-
ного забезпечення для застрахованих осіб, роботодавця яких ліквідовано 
(реорганізовано). Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю та витратами, зумовленими похованням» у разі ліквідації 
(реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за 
страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується 
застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника – 
виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого 
підприємства, установи, організації як страхувальника [6].  

Ще однією процедурною гарантією, яку, на нашу думку, варто виділити, є 
законодавче визначення вичерпного переліку документів, які необхідно подати в 
разі звернення для призначення соціального забезпечення. Ефективність такої 
гарантії підвищиться, якщо перелік буде не лише чітким і вичерпним, а й 
мінімальним (коли від заявника вимагатиметься подання тільки тих документів, які 
неможливо отримати іншим способом).  

Практична ситуація виглядає дещо по-іншому. Так, на підставі змісту п. 2.8. 
Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат робимо 
висновок, що для отримання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 
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добровільно застрахована особа повинна подати до Фонду, окрім листка 
непрацездатності, акти, які складаються за результатами розслідування нещасного 
випадку або професійного захворювання, та розрахункові документи про сплату 
внесків за розрахунковий період [17, п. 2.8].  

Ми вважаємо, що для спрощення процедури звернення за призначенням вказаної 
вище страхової виплати необхідно скоротити перелік документів, які подають 
добровільно застраховані особи. На нашу думку, потрібно вилучити з нього акти, що 
складаються за результатами розслідування нещасного випадку та професійного 
захворювання, оскільки їх примірники є у робочому органі виконавчої дирекції Фонду 
і за місцем настання нещасного випадку, і за місцем взяття добровільного 
застрахованого на облік платників єдиного внеску [15, п. 12, 13, 24, 42]. 

Окрім листка непрацездатності, актів, що складаються за результатами 
розслідування нещасного випадку, професійного захворювання, добровільно 
застрахована особа також повинна подати до робочого органу виконавчої дирекції 
Фонду розрахункові документи про сплату страхових внесків за розрахунковий 
період [17, п. 2.8]. Вважаємо, що з метою оптимізації процедури звернення за 
призначенням допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю витребовувати 
зазначений документ у потерпілого не потрібно. Адже інформацію про сплату 
єдиного внеску робочий орган виконавчої дирекції Фонду може отримати від 
Пенсійного фонду України шляхом надання з Державного реєстру загально-
обов’язкового державного соціального страхування персоніфікованих відомостей 
про застрахованих осіб. Такий висновок ґрунтується на аналізі статей 14, 20 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [8]. 

У ч. 1 Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від 
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зазначено, що 
факт наявності нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 
засвідчується документами, передбаченими Положенням про розслідування та 
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в 
установах і організаціях [14]. Насамперед, варто зазначити, що законодавчий акт, 
на який міститься посилання у Порядку, втратив свою чинність. А тому 
пропонуємо замінити його на чинний Порядок розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Повертаючись до аналізу такої процедурної гарантії звернення за призна-
ченням соціального забезпечення, як перелік документів, варто зазначити, що ні в 
Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», ні в Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті 
потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворю-
вання не зазначено, чи необхідно подавати документи, які підтверджують факт 
нещасного випадку або професійного захворювання, для отримання відшкодування 
витрат на поховання потерпілого. Ми вважаємо, що такої доцільності немає, 
оскільки ними є акти, які складаються за результатами розслідування нещасного 
випадку та професійного захворювання. А затверджені примірники останніх, своєю 
чергою, надсилаються робочим органам виконавчої дирекції Фонду відповідно до 
пунктів 22, 23, 24, 56 та 57 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві [15]. 

Варто зазначити, що у законодавстві є певні недоліки у врегулюванні питання 
переліку документів, необхідних для призначення соціального забезпечення. 
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Наприклад, зі змісту ст. 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» випливає, що допомога на поховання виплачується саме 
особам, які здійснили поховання [7]. Однак ні законом, ні порядком подання та 
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не 
потрібно подавати документи, які б підтверджували факт здійснення поховання 
пенсіонера. Ми вважаємо, що їх необхідно витребовувати, оскільки це сприятиме 
уникненню зловживань зі сторони осіб, що звертаються за призначенням 
допомоги, але фактично не несли витрат на поховання. Окрім того, такий спосіб 
отримання є єдиноможливим. 

На нашу думку, наступною процедурною гарантією, яка забезпечує ефективність 
звернення за призначенням соціального забезпечення, є підтвердження факту 
звернення, яке здійснюється шляхом реєстрації заяв та документів, поданих для 
призначення соціального забезпечення, а також надання розписки про їх отримання. 
Такими діями громадянам гарантується можливість самостійного визначення початку 
та закінчення строку для прийняття рішення про призначення соціального 
забезпечення. Прикладом вищенаведеної гарантії є необхідність реєстрації заяв про 
призначення пенсії в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію 
[16, абз. 3 п. 37]. 

У сфері пенсійного забезпечення законодавством також закріплено обов’язок 
зобов’язаного суб’єкта прийняти заяву про призначення пенсії і без наявності всіх 
необхідних документів. Цей висновок випливає із пунктів 5, 37 Порядку подання 
та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [16].  

Ще однією важливою процедурною гарантією звернення за призначенням 
пенсії є законодавче закріплення обов’язку зобов’язаного суб’єкта повідомити 
заявника про необхідність подання додаткових документів. Зокрема, відповідно до 
абз. 3 п. 37 Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» у разі, якщо до заяви про призначення пенсії 
додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово 
повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в 
заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис [16].  

Також ознакою гарантування звернення за призначенням соціального 
забезпечення є встановлення обов’язку органу, який призначає пенсію, отримати 
підтвердження одержання заявником зазначеного повідомлення. Це забезпечується 
видачею розписки із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку 
отриманих і відсутніх документів, які необхідно подати. Копія розписки зберігається 
в пенсійній справі [16, абз. 3 п. 37]. 

Чинним законодавством передбачено процедурну гарантію в разі звернення за 
призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника членові сім’ї, який проживає 
окремо. Такою є можливість звернення за призначенням частини пенсії (виділення 
частини) навіть у випадку, коли іншим членам сім’ї ця пенсія вже призначена. 
Зокрема, зі змісту абз. 3 п. 40 Порядку подання та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» робимо висновок, що якщо звернення 
за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника члена сім’ї, який 
проживає окремо, надійшло після винесення рішення про призначення пенсії решті 
членам сім’ї, то приймається нове рішення про призначення пенсії на всіх членів 
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сім’ї та, у разі необхідності, відбувається виділення частки пенсії члену сім’ї, який 
проживає окремо [16]. 

Окрім загальних, необхідно також виділити також спеціальні процедурні 
гарантії звернення за призначенням соціального забезпечення для потерпілих 
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
мають право на забезпечення технічними, іншими засобами реабілітації, 
слуховими апаратами та які перебувають на повному державному утриманні чи під 
вартою. Аналізуючи законодавство [19, п. 3.3; 20, п. 1.6], вважаємо, що ними є: 
1) можливість подання заяви через керівника закладу (установи), в яких вони 
перебувають; 2) встановлення тижневого строку для передачі заяви закладом 
(установою) відповідному робочому органу виконавчої дирекції фонду; 3) надання 
потерпілому допомоги під час збору документів, необхідних для подання до робочих 
органів виконавчої дирекції фонду.  

Вітчизняне законодавство є недосконалим у регулюванні процедурних 
гарантій звернення за призначенням соціального забезпечення. Зокрема, відповідно 
до абз. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням» оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 
виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України [6]. Відповідно, вказаним органом було 
прийнято постанову від 06.05.2001 р. № 439 «Про затвердження Порядку оплати 
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або 
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів 
підприємства, установи, організації». 

На підставі аналізу зазначеного нормативно-правового акту, можна виділити 
такі питання, які ним регулюються: 1) підстави для оплати днів тимчасової 
непрацездатності; 2) випадки, за яких дні тимчасової непрацездатності не оплачу-
ються; 3) розміри допомоги за тимчасовою непрацездатністю. Окрім того, у ньому 
закріплені всі ті положення, що містяться у Законі України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням», зокрема в статтях 35–37 
Закону.  

Водночас, Порядком, що аналізується, не передбачено ні процедури оплати 
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, ні процедурних гарантій 
звернення за призначенням зазначеної соціальної виплати, а саме не визначено: 
1) суб’єктів звернення за призначенням допомоги по тимчасовій непрацездатності; 
2) форми звернення; 3) способу звернення; 4) місця звернення; 5) переліку 
документів, які необхідно подати; 4) строків звернення тощо.  

З огляду на це ми не вбачаємо доцільності в подальшому існуванні Порядку 
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів 
підприємства, установи, організації. А відтак, пропонуємо скасувати зазначений 
акт як такий, що за своїм змістом не регулює процедури оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності. 

Висновки цього дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. Вважаємо, що процедурними гарантіями звернення фізичних осіб за 
призначенням соціального забезпечення є законодавче закріплення: 1) правовизна-
чальних та правообмежувальних строків; 2) визначення «дня звернення», що 
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безпосередньо впливає на момент призначення соціального забезпечення; 
3) способів звернення; 4) місця звернення за призначенням соціального забез-
печення; 5) підтвердження факту звернення та подання необхідних документів; 
8) специфічних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням ефективності звернення за 
призначенням соціального забезпечення, для зобов’язаних суб’єктів; 9) спеціаль-
них гарантій для окремих суб’єктів соціального забезпечення.  

З метою підвищення ефективності механізму реалізації права на соціальне 
забезпечення пропонуємо закріпити у чинному законодавстві: 1) визначення 
мінімального переліку документів, які необхідно подати для призначення 
соціального забезпечення; 2) необхідність подання особами, які звертаються за 
призначенням допомоги на поховання померлого пенсіонера, документів, які 
підтверджують факт понесення витрат на його поховання; 3) обов’язок роботодавця 
ознайомити працівника зі сформованою пенсійною справою перед її відправленням 
до органу, який призначає пенсію; 4) чітко визначити орган та його територіальні 
повноваження щодо призначення соціальних виплат.  
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УДК 349.4 

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ  
ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ У СИСТЕМІ ГАРАНТІЙ ПРАВ  

НА ЗЕМЛЮ 

Ю. Рушинець 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Розглянуто питання відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам як 
гарантії прав на землю, співвідношення способу і засобів такого відшкодування, структури 
суб’єктивного права на відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. 

Ключові слова: відшкодування збитків, гарантія прав на землю, спосіб захисту прав. 

Перетворення, які відбулися в Україні з огляду на проведення земельної 
реформи, зумовили зростання ролі приватно-правових інститутів у регулюванні 
земельних відносин. Одним із таких інститутів є відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам (надалі – відшкодування збитків), значення якого 
суттєво зросло з моменту набуття чинності Земельним кодексом України 2001 р. 
Цей процес безумовно пов’язаний із роздержавленням земель і розширенням сфери 
приватної власності, на землю, що, як наслідок, створило необхідність якісно 
нового підходу до захисту прав власників (землекористувачів). Вдосконалення та 
пристосування до умов ринку способів захисту прав на землю, серед яких і 
відшкодування збитків, стало одним з найактуальніших питань земельно-правової 
науки.  

Однак чинне земельне законодавство про відшкодування збитків врахувало не 
всі потреби сучасних земельних відносин. Значна кількість правових положень, що 
регулюють питання практичного застосування цього інституту, є застарілими та 
неефективними. Як наслідок, вирішуючи спори про відшкодування збитків, суди не 
завжди однаково застосовують норми законодавства. Цим обґрунтовано необхідність 
особливої уваги відшкодуванню збитків як земельно-правового інституту та 
вироблення наукового підходу до усунення законодавчих колізій і прогалин. 

Розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відшкодування 
збитків потребує з’ясування певних теоретичних аспектів цього питання. 

Мета статті полягає у всебічному аналізі теоретичних засад відшкодування 
збитків, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо 
з’ясування суті і значення цього інституту як гарантії прав на землю, визначення 
співвідношення між поняттями гарантії та способу захисту, визначення структури 
суб’єктивного права на відшкодування збитків. 

У законодавстві України відшкодування збитків визначається як: 1) форма 
відповідальності певного суб’єкта за порушення договірних зобов’язань або 
вчинення делікту (ст. 611, 623, 1192 ЦК України); 2) суб’єктивне право власника 
землі (землекористувача) вимагати компенсації завданих збитків (ст. 90, 95 ЗК 
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України); 3) юридичний обов’язок заподіювача шкоди; 4) спосіб захисту прав на 
земельну ділянку (ст. 16 ЦК України, ст.152 ЗК України). Крім того, однією з 
найвагоміших новел вітчизняного земельного права є визнання на законодавчому рівні 
відшкодування збитків гарантією прав власника (землекористувача). Закріплення в 
ЗК України відшкодування збитків у переліку гарантій прав на землю підкреслює 
абсолютно новаторський підхід у визначенні цього інституту, що забезпечує 
можливість його аналізу з якісно нового погляду. 

З’ясування особливостей і місця відшкодування збитків у системі гарантій 
прав на землю потребує визначення самого поняття «гарантій» та їх ролі у 
регулюванні суспільних відносин.  

У правовій науці немає однозначної думки щодо визначення поняття гарантій, 
як немає й єдиної загальновизнаної позиції стосовно класифікацій правових 
гарантій. Термін «гарантія» походить від французького слова «garantir», що 
означає «поручатися», «забезпечувати» [6, с. 452]. В юридичній літературі правові 
гарантії визначають як передбачені законом засоби забезпечення використання, 
дотримання, виконання і застосування норм права [20, с. 555]; як система норм, 
принципів, умов та вимог, які в сукупності забезпечують дотримання прав і свобод 
та законних інтересів особи [18, с. 175]; як умови, засоби, способи, що забезпечують 
здійснення в повному обсязі і всебічну охорону прав і свобод особи [20, с. 555]; 
система узгоджених факторів, що забезпечує фактичну реалізацію та всебічну 
охорону прав і свобод людини [16, с. 106]. 

Отже, гарантії – це створення умов та надання таких юридичних засобів 
державою, за яких особа вільно і безперешкодно мала б змогу реалізувати 
закріплене за нею право [6, с. 452]. Без гарантій права і свободи людини 
перетворюються на своєрідні «заяви про наміри», що не мають ніякої цінності ні 
для особи, ні для суспільства [15, с. 72]. 

Дослідженням питання гарантій прав на землю займалися Н.І. Василенко [3], 
В.В. Носік [13], В.І. Федорович [7] М.В. Шульга [19] та ін. 

У науці земельного права гарантії трактують як систему нормативних приписів 
і правових способів, передбачених земельним законодавством (матеріальним і 
процесуальним), які забезпечують нормальну юридичну можливість відповідних 
суб’єктів набути суб’єктивне право, реалізувати його в процесі практичної 
діяльності, а в разі порушення цього права забезпечити йому належний захист 
[19, с. 179]. 

Призначення будь-якої гарантії полягає у забезпеченні повної реалізації та 
дотримання прав особи. З огляду на це, необхідно визначити, забезпечення яких 
прав покладено в основу такої гарантії як відшкодування збитків. Із самої назви 
інституту відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам можна 
зробити висновок про застосування його правових норм з метою відновлення і 
створення умов для нормального здійснення права власності чи права 
користування землею. Адже в практичному застосуванні в особи виникає право 
вимагати відшкодування збитків у випадку порушення чи обмеження прав 
(законних інтересів), які так чи інакше пов’язані з належним їй правом власності на 
земельну ділянку і є похідними від цього права. Для землекористувачів первинним 
правом, порушення чи інше незабезпечення якого має наслідком відшкодування 
збитків, є право користування землею.  

Зокрема, у випадку самовільного зайняття земельної ділянки можуть бути 
порушені такі права власника (користувача) земельної ділянки, як право самостійно 
господарювати на землі, право використовувати земельну ділянку відповідно до її 
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цільового призначення, споживати корисні властивості землі, право виробляти 
сільськогосподарську продукцію і розпоряджатися її результатами на власний 
розсуд, право споруджувати будівлі й споруди, право передачі земельної ділянки в 
заставу, спадщину, оренду тощо. Але всі перелічені земельні права особи не могли 
б бути порушені і в неї не виникло б права вимагати відшкодування збитків у ході 
цього порушення, якби особа не володіла правом власності на відповідну земельну 
ділянку, підтвердженим в установленому законом порядку.  

Порушення права власності або права користування землею, передбаченого 
відповідними земельно-правовими нормами, неодмінно зумовлює виникнення у 
заподіювача збитків обов’язку їх відшкодування. Цей обов’язок виникає також і в 
разі заподіяння шкоди власникові або користувачеві земельної ділянки правомірними 
діями. Це свідчить про те, що основним призначенням інституту відшкодування 
збитків є гарантування права власності та права користування земельною ділянкою.  

Водночас відшкодування збитків є лише однією з гарантій прав на землю, 
система яких є досить численною. 

Видається, що основним критерієм класифікації гарантій є ознаки тієї галузі 
суспільних відносин, в якій вони виявляються, діють та удосконалюються. 
Оскільки економіка, політика, соціальна стабільність, право є основними сферами 
життя суспільства, то гарантії спрямовуються на забезпечення прав людини і 
громадянина саме у цих сферах і поділяються на: 1) політичні (визнання народу 
України основним носієм суверенітету і єдиним джерелом влади; здійснення влади 
народу через вибори та референдуми; можливість об’єднання громадян у політичні 
партії; право на проведення зборів, мітингів, демонстрацій тощо; 2) соціальні 
(забезпечення можливості проведення страйку, належного соціального захисту, 
безпечного довкілля та інші гарантії, спрямовані на створення соціальної 
стабільності в державі); 3) економічні (гарантія приватної власності; забезпечення 
розвитку підприємницької діяльності; економічна свобода членів суспільства та 
ін.); 4) юридичні [11, с. 15]. 

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам є юридичною 
гарантією, спрямованою на безперешкодне здійснення прав на землю власником чи 
користувачем земельної ділянки за допомогою передбачених законом засобів. 

Тому важко погодитися з думкою тих вчених, які пропонують назву розділу V 
Земельного кодексу України «Гарантії прав на землю» змінити на «Правові 
гарантії прав на землю», адже йдеться про земельні норми, закріплені приписами 
чинного законодавства, що без будь-яких змін у назві характеризує їх правовими 
гарантіями. 

Натомість І.Й. Магновський визначає юридичні гарантії як сукупність умов та 
спеціальних правових способів та засобів, за допомогою яких забезпечується 
безперешкодне їх здійснення, охорона та захист. Науковець умовно поділяє їх на 
три групи: 1) гарантії реалізації; 2) гарантії охорони; 3) гарантії захисту. Цей підхід 
до класифікації гарантій підтримують також інші вчені. Наприклад, Т. Заворотченко 
основою такого поділу гарантій визначає критерій їх функціональної спрямованості 
[5, с. 35]. О.Ф. Скакун вважає, що забезпечення прав особи залежить від застосування 
цих груп гарантій у визначеній послідовності. Тому критерієм їх поділу називає 
форми (стадії) забезпечення [15, с. 75].  

Для визначення місця відшкодування збитків у наведеній класифікації 
юридичних гарантій необхідно детальніше з’ясувати зміст і призначення кожної з 
перелічених груп. Як зазначає І.Й. Магновський, до першої групи правових гарантій 
(гарантій реалізації) належать межі прав і свобод, їх конкретизація у законодавстві; 
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конституційно-правові принципи статусу особи; юридичні факти, з якими пов’язу-
ється володіння ними та безпосереднє користування; процесуальні форми реалізації; 
заходи заохочення та стимулювання правомірної поведінки; юридичні обов’язки. До 
другої групи (гарантії охорони) належать взаємопов’язані заходи, спрямовані на 
запобігання правопорушень, встановлення і знешкодження умов та причин, які їх 
зумовлюють. Третю групу (гарантії захисту) утворюють норми, які представляють 
юридичні засоби для безпосереднього захисту вже порушених прав і свобод, що 
визначають порядок використання цих засобів, а також порядок поновлення таких 
прав і порядок застосування санкцій до винних у їхніх порушеннях [11, с. 14]. 

Аналізуючи наведені види юридичних гарантій, можна сказати, що від-
шкодування збитків за цією класифікацією належать до третьої групи юридичних 
гарантій, а саме – гарантій захисту прав. Адже збитки відшкодовуються власникам 
чи користувачам земельної ділянки у випадку порушення їхніх прав на землю, або 
як зазначає І.Й. Магновський, коли при здійсненні прав створюються певні 
перешкоди [11, с. 15]. На відміну від охорони, що застосовує превентивні заходи, 
спрямовані на запобігання порушенню прав, об’єктом захисту завжди є вже 
порушене право особи, що зумовлює необхідність застосування відповідних 
засобів і способів для його поновлення. Саме таку мету переслідує інститут 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам – відновлення 
порушеного або іншим чином незабезпеченого права користування або права 
власності на земельну ділянку. 

У науковій літературі є також класифікація юридичних гарантій за формою 
закріплення. За цим критерієм гарантії поділяють на конституційні та галузеві 
(законодавчі). Конституційні гарантії – це передбачені Основним законом України 
умови, засоби, методи, механізми, що забезпечують реалізацію конституційних прав 
і свобод людини і громадянина. Галузеві – передбачені у поточних законах і 
підзаконних нормативних актах процедури, механізми реалізації, охорони і захисту 
прав і свобод, закріплених Конституцією [15, c. 73]. Ця класифікація наводиться 
практично у всіх наукових юридичних джерелах, що дає змогу назвати її 
найуніверсальнішою [15, с. 73; 12, c. 435; 3, c. 107; 8, с. 132]. 

Як слушно зазначає Н.В. Василенко, конституційні гарантії посідають особливе 
місце, оскільки вони є гарантіями норм усієї системи права, мають вищу юридичну 
силу і виконують роль принципів, що потребують конкретизації у чинному 
законодавстві, враховуючи при цьому, що принципи пронизують усі гарантії, але 
ніколи до них не зводяться… [3, c. 170]. Відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам є галузевою гарантією, відображеною у чинному ЗК України і 
спрямована на реалізацію передбаченого Основним законом права власності. 

Закріплення інституту відшкодування збитків у розділі про гарантії прав на 
землю є конкретизацією таких конституційних норм-гарантій: 

1) держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господа-
рювання (ст. 13); 

2) право власності на землю гарантується (ст. 14); 
3) ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право 

власності є непорушним (ст. 41); 
4) право на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб у разі 
здійснення ними своїх повноважень (ст. 56) та ін. 

Ще однією класифікацією юридичних гарантій є поділ їх на матеріальні та 
процесуальні. Критерієм їхнього розмежування є характер правових норм. Матеріальні 
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гарантії – це передбачені законом можливості особи застосувати відповідні засоби 
і способи для безперешкодної реалізації своїх прав. Зазначені гарантії закріплені в 
матеріальних галузях права [5, c. 114]. Процесуальні гарантії – встановлені законом 
шляхи здійснення матеріальних гарантій, які регламентують порядок, форми і 
методи реалізації прав і свобод особи, зокрема порядок оскарження неправомірних 
дій, розгляду справи компетентним органом, прийняття ним рішення. Ці гарантії 
спрямовані на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів певних суб’єктів. Відшкодування збитків власникам землі та земле-
користувачам є матеріальною гарантією, тобто можливістю особи вимагати понов-
лення свого порушеного права власності (користування). А визначений земельним 
законодавством порядок відшкодування збитків швидше можна зачислити до 
процедурних, а не до процесуальних гарантій. Норми – гарантії процедурного 
характеру не містять визначених стадій, передбачають спрощений порядок 
встановлення фактів, і реалізація їх здійснюється не судом, а іншими уповно-
важеними організаціями. Процедура відшкодування збитків полягає у здійсненні 
юридично значущих дій, спрямованих на реалізацію покладених на учасників 
земельних правовідносин суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Такі 
юридичні дії можуть бути простежені, наприклад, у разі визначення розміру і 
складу збитків спеціальними комісіями. 

Важливо також з’ясувати зміст відшкодування збитків як земельно-правової 
гарантії прав власників і користувачів на належні їм земельні ділянки. Аналізуючи 
вищенаведені наукові підходи до визначення поняття гарантій, можна дійти 
висновку, що його змістом є система правових механізмів, засобів і способів, які є 
необхідною умовою забезпечення реалізації прав. Зокрема, І.О. Костяшкін зазначає, 
що змістом правових гарантій є сукупність двох взаємозалежних елементів: 
правових засобів реалізації діяльності та способів захисту відповідного права [9, 
с. 16]. Н.І. Титова наголошує, що у земельному законодавстві гарантування права 
власності на землю ототожнюється лише із захистом такого права і характеризується 
запозиченням з ЦК засобів і способів захисту права власності… [17, с. 73]. 

Варто наголосити, що у правовій науковій літературі не завжди розмежовують 
поняття «способів» і «засобів» захисту [7, с. 240; 12, с. 436]. З метою визначення 
співвідношення цих термінів доцільним видається з’ясування їх лексичного 
значення. В українській мові поняття «способу» роз’яснюють як певну дію, прийом 
або метод, що дає змогу виконати яку-небудь роботу, досягти чогось [21, с. 1103]; 
певна дія, прийом або система прийомів, яка дає змогу зробити, здійснити що-
небудь, досягти чогось [22, с. 1375]. «Засіб» визначається певною спеціальною 
дією, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; способом [22, 
с. 420]. Вищенаведені тлумачення досліджуваних понять дають підставу ототож-
нити їх з лексичного погляду.  

Окремі вчені-теоретики висловлюють думку про однакове змістове 
наповнення досліджуваних понять, стверджуючи, що поряд із «засобом» захисту 
можна побачити низку інших термінів, які позначають близькі за змістом (а інколи – 
й ті самі) поняття: способи, прийоми, форми, заходи захисту тощо. Водночас 
запропоновано дефініцію юридичних засобів захисту прав людини як тих 
юридичних явищ, використання яких у державно-юридичній правозахисній 
діяльності (чи у самостійній захисній діяльності носія таких прав) має забезпечити 
задоволення потреби людини у захисті її прав [26, с. 314, 317]. 

У науці цивільного права спосіб захисту визначають дією фактичного чи 
юридичного характеру, що може бути спрямована на попередження або 
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припинення порушення цивільного права чи інтересу, усунення наслідків таких 
порушень, а також на відновлення, виникнення, зміну, припинення або здійснення 
цивільних прав у разі їх порушення [27, с. 9]. 

У своєму дисертаційному дослідженні А.В. Янчук робить висновок про 
відсутність доцільності у визначенні способу захисту через інші суміжні терміни у 
зв’язку з тим, що: 1) етимологічно такі терміни («захід», «засіб») досить близькі і 
не становлять собою вертикаль загального та окремого, існуючи паралельно, як 
взаємозамінювані позначення; 2) законодавець для позначення досліджуваної 
категорії обрано саме термін «спосіб», тому його визначення через синонімічні 
поняття «захід» або «засіб» не сприяють розкриттю суті поняття [27, с. 9]. 

Частково з цим твердженням варто погодитися, зокрема, у питанні неможливості 
з’ясувати суть поняття «способу» захисту з допомогою його визначення через 
терміни «засіб» («захід»). Однак, враховуючи потреби та особливості юридичної 
лексики, доцільнішим видається розмежування цих понять із вилученням 
можливості їх взаємозаміни. 

Як зазначає П.Т. Філюк, досліджуючи питання захисту земельних прав 
громадян, спосіб захисту – це передбачені або санкціоновані законом заходи, 
спрямовані на припинення порушення за допомогою усунення перешкод у 
здійсненні земельного права шляхом примусового впливу на зобов’язану особу. 
Водночас засобами захисту вчений називає дії уповноваженої особи, за допомогою 
яких остання може вимагати здійснення захисту своїх порушених, невизнаних чи 
оспорюваних земельних прав від посягань інших суб’єктів (напр., подання позову, 
скарги, заяви) [28, с. 12]. 

Способи захисту – це дії державних органів у межах їх компетенції, які 
безпосередньо спрямовані на захист прав громадян… Засоби захисту – це дії 
уповноваженої особи, за допомогою яких вона може вимагати здійснення захисту 
своїх земельних прав від посягань інших суб’єктів… Кожен передбачений законом 
спосіб захисту реалізується за допомогою відповідних йому засобів – подання 
скарг, заяв, позовів тощо.  

Зазвичай спосіб захисту може бути реалізований за допомогою кількох 
встановлених законом засобів за вибором уповноваженої особи. Усі засоби захисту 
класифікують на речово-правові, зобов’язально-правові та спеціальні [6, c. 454]. 
Зокрема, позов про відшкодування збитків належить до засобів захисту 
зобов’язально-правового характеру. У разі витребування самовільно зайнятої 
ділянки з чужого незаконного володіння як засіб захисту використовують 
віндикаційний (речово-зобов’язальний) позов, в якому також може бути перед-
бачено вимогу відшкодувати завдані збитки. До засобів захисту права власності на 
землю можна зачислити також звернення власника (користувача) ділянки до 
заподіювача шкоди. На практиці вони реалізуються у формі листів, претензій 
тощо. Адже можливими є і випадки добровільної згоди відшкодування збитків, за 
яких актуальність позову нівелюється. 

Отже, відшкодування збитків як спосіб захисту прав на землю полягає у 
сукупності правових дій державними органами та уповноваженими особами, що 
безпосередньо спрямовані на усунення порушень та відновлення земельних прав 
власників (користувачів) земельних ділянок за їх зверненням в обсязі, який існував 
до порушення прав.  

У наукових джерелах також висловлюють думку про те, що гарантії захисту 
мають передбачати поділ способів захисту прав на землю на міри відповідальності 
та міри захисту. Причому в першому випадку відшкодування збитків має бути 
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обов’язковою умовою [4, с. 17]. З цього приводу варто наголосити, що відшкоду-
вання збитків власникам землі й землекористувачам як гарантію захисту не можна 
однозначно визначити мірою захисту або мірою відповідальності. Адже, крім того, 
що відшкодування збитків є способом захисту прав на землю, цей інститут 
безперечно є формою відповідальності заподіювача шкоди. Головною ознакою, 
покладеною в основу розмежування категорій «захисту» і «відповідальності», є 
мета їх застосування.  

Відповідальність передусім спрямована на створення негативних правових 
наслідків для порушника, позбавлення його певних благ і цінностей внаслідок 
вчинення ним факту правопорушення. А використання певного способу захисту 
завжди спрямоване на поновлення порушених прав власника чи користувача 
земельної ділянки. На відміну від інших видів відповідальності, цивільно-правова, 
однією із форм якої є відшкодування збитків, переслідує подвійну мету – 
поновлення порушених прав і заподіяння негативних наслідків заподіювачеві 
шкоди. Однак, у контексті категорії відповідальності можна говорити про 
відшкодування збитків лише в тому випадку, коли підставою для їх компенсації 
було вчинення неправомірних дій і заподіяння такими діями шкоди. Юридична 
відповідальність, яку в юридичній літературі визначають як особливий вид 
гарантій, може виникати лише на підставі правопорушення [10, 102; 11, с.16; 5, 
с.115]. Проте відшкодування збитків за земельним законодавством (ст. 156 ЗК 
України) може виникати також унаслідок вчинення правомірних дій. У цьому разі 
компенсація завданих збитків не може розглядатися через призму юридичної 
відповідальності.  

Отже, відшкодування збитків передбачено земельним законодавством як 
гарантія захисту прав, що є невід’ємним елементом усієї системи юридичних 
гарантій, спрямованих на реалізацію основоположних конституційних прав на землю – 
права власності й права користування. Проте гарантія – це не єдина правова 
категорія, ознакам якої відповідає відшкодування збитків. Передбачена правовими 
нормами можливість вимагати відшкодування збитків є не лише гарантією права, але 
й самостійним правом. Враховуючи визначену в загальній теорії права структуру 
суб’єктивного юридичного права [див., наприклад, 14, с. 78], можна виділити такі 
структурні елементи права на відшкодування збитків: 1) можливість власника 
(користувача) земельної ділянки одержати відшкодування збитків (право на свої дії); 
2) можливість вимагати від порушників відшкодування завданої шкоди (право на 
чужі дії); 3) можливість власника (користувача) земельної ділянки звертатися до 
державних органів чи уповноважених осіб за захистом, примусовим забезпеченням 
свого права на відшкодування збитків у випадку відмови заподіювача шкоди від їх 
компенсації (право на дії держави). Цим власне і підтверджується визначення 
відшкодування збитків матеріальною гарантією. Застосування процесуальних норм-
гарантій при відшкодуванні збитків матиме місце в разі відмови заподіювача шкоди 
від відшкодування заподіяних збитків та звернення власника чи користувача 
земельної ділянки до уповноважених суб’єктів за захистом свого права. 

Все вищенаведене дає підстави визначити відшкодування збитків як одну із 
юридичних гарантій прав на землю, що забезпечує можливість власникові 
(користувачеві) земельної ділянки вимагати від заподіювача шкоди компенсації 
завданих ним негативних наслідків майнового характеру з метою поновлення 
та/або належної реалізації свого права власності чи права користування землею. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЛИ  
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В работе рассматриваются вопросы возмещения убытков собственникам земли и 
землепользователям как гарантии прав на землю, соотношения способа и средств 
такого возмещения, структура субъективного права на возмещение убытков 
собственникам земли и землепользователям. 

Ключевые слова: возмещение убытков, гарантия прав на землю, способ защиты 
прав. 
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The article deals with the overview of the issues of indemnification of damages to land 
owners and land users as a guarantee of the right to land. Correlations between the method and 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ  
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО КУРОРТИ  

І. Федорович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна  

У статті досліджено розвиток законодавства України про курорти, а також 
проаналізовано розбіжності між такими суміжними поняттями як курорт, курортна зона, 
лікувально-оздоровча місцевість, землі курортів. 

Ключові слова: курортні зони, лікувально-оздоровчі зони, курорт, лікувально-
оздоровча місцевість, землі курортів, землі оздоровчого призначення. 

Поширеною проблемою правозастосування є нечіткість у визначенні 
юридичних термінів, підміна одних понять іншими. Всупереч вимогам юридичної 
техніки та нормотворчої діяльності, не завжди чинні нормативні акти приводяться 
у відповідність із новоприйнятими. Розробники останніх часто не звертають уваги 
на усталену термінологію і суб’єктивно застосовують власну або свідомо чи 
помилково видозмінюють чинні визначення понять. Деякі науковці навіть 
запропонували видати Словник легітимної правової термінології, терміни якого 
повинні б бути обов’язковими для застосування у підготовці проектів нормативно 
правових актів [1, с. 84]. Усе це значною мірою стосується і деяких земельно-
правових понять, зокрема поняття курорту. 

Ще у 1970 р. у своєму дисертаційному дослідженні В.А. Поляков зазначав, що 
багато термінів вживалися у тому ж значенні, що і поняття «курорт» [2, с. 6]. На 
сучасне нечітке визначення поняття земель курортів та недостатню законодавчу 
розробку цієї проблеми вказує і А.М. Орлов [3, с. 4]. Проблемні питання термінології 
в законодавстві України про курорти піднімає Л. Бондаренко [4, с. 76]. В.І. Андрейцев 
зазначав, що найбільш поширеними є навмисні колізії термінологічного характеру, 
що є відображенням суб’єктивізму деяких розробників. Такі колізії простежуються і 
в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» [5, с. 436]. 

Метою статті є дослідження еволюції законодавства України про курорти та 
змістовний аналіз таких термінів як курорт, курортна зона, лікувально-оздоровча 
місцевість, землі курортів, а також формулювання пропозицій про внесення змін 
до окремих нормативно-правових актів. 

Декрет Ради Народних Комісарів від 4 квітня 1919 р. «Про лікувальні 
місцевості загальнодержавного значення» [6] був одним із перших нормативно-
правових актів, що регулював відносини у сфері використання земель із вмістом 
лікувальних ресурсів і функціонування курортів. До лікувальних місцевостей чи 
курортів належали: місця з джерелами лікувальних мінеральних вод чи з 
лікувальними грязями; солено-озерні, лиманні і морські купання; кліматичні та 
гірські станції; місця для кумисолікування, які використовувалися винятково для 
лікувальних цілей, та підлягали особливій охороні. Встановлено, що в межах 
курорту, на відміну від лікувальної місцевості, знаходилися споруди, будівлі, які 
забезпечували обслуговування людей.  

У Положенні про санітарну охорону курортів та місцевостей лікувального 
значення від 10 квітня 1940 р. [7] конкретизувались норми щодо санітарної 
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охорони курортів та місцевостей лікувального значення і передбачалось їх 
розмежування.  

Відповідно до Основ законодавства СРСР і союзних республік про охорону 
здоров’я від 19 грудня 1969 р. курортами могли бути визнані місцевості, що 
володіли природними лікувальними ресурсами, мінеральним джерелами, 
покладами лікувальних грязей, кліматичними та іншими умовами, сприятливими 
для лікування та профілактики [8].  

Земельний кодекс (далі – ЗК) Української РСР від 8 липня 1970р. виділяв землі 
промисловості, транспорту, курортів, заповідників та іншого несільськогоспо-
дарського призначення у самостійну категорію земель згідно їх цільового 
призначення [9]. До земель курортів належали земельні ділянки, які мали 
лікувальне значення і сприятливі умови для організації оздоровчих заходів, надані 
у встановленому порядку в користування лікувально-курортним закладам. Вони 
підлягали особливій охороні. Статус територій із лікувальними ресурсами, не 
наданими в користування лікувальним закладам, не визначався.  

Відповідно до Положення про курорти від 5 вересня 1973 р. [10] курортами 
визнавались місцевості, що володіли природними лікувальним ресурсами, 
мінеральними джерелами, родовищами лікувальних грязей, кліматичними та 
іншими умовами, сприятливими для лікування і профілактики захворювань. 
Курорт включав у себе курортну зону, в якій розміщувались природні лікувальні 
ресурси, споруди та засоби для їх використання, санаторно-курортні заклади, 
заклади відпочинку, культури, громадського харчування, торгівлі та побутового 
обслуговування, призначені для обслуговування осіб, які прибули на курорт для 
відпочинку та лікування; зону, в якій знаходились жилі будинки, громадські 
заклади для населення, які постійно проживають на території курорту та зону, в 
якій розміщені централізовані та технічні служби. Тобто курорт поділявся на 
функціональні зони, основною з яких була курортна, в межах якої знаходились 
природні лікувальні ресурси, тобто, за сучасним розумінням, землі оздоровчого 
призначення.  

Таке зонування курортів було передбачене у багатьох затверджених 
положеннях про курорти, наприклад, для курорту Трускавець та Слов’янськ [11], 
Моршин [12] та інших. Ці положення досі є чинними. 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 22.09.1983 р. № 397 «Про курортний 
збір з громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості УРСР без 
путівок чи курсовок» [13] був затверджений перелік курортних місцевостей УРСР, 
в яких справлявся курортний збір з громадян, що прибували на відпочинок без 
путівок чи курсовок. Наприклад, такі населені пункти як Трускавець, Моршин, 
Яремча, Ялта були визнані курортними місцевостями. Хоча фактично це був 
перелік наявних курортів Української РСР.  

У ЗК Української РСР від 18 грудня 1990 р. [14] термін «курорт» вживався 
один раз, у ст. 32, що регулювала особливий порядок вилучення земель для 
державних і громадських потреб. 

У 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [15]. У Розділі XII «Природні території та 
об’єкти, що підлягають особливій охороні» цього Закону було закріплено, що 
природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні, включають 
території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні, лікувально-оздоровчі, 
рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об’єктів, що 
визначаються законодавством України. Отже, уперше в законодавстві України 
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було закріплено поняття курортної та лікувально-оздоровчої зони. Курортними і 
лікувально-оздоровчими зонами визнавалися території, які мали виражені 
природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні та інші умови, 
сприятливі для лікування і оздоровлення людей. З метою їх охорони встановлю-
валися округи санітарної охорони. У межах курортних і лікувально-оздоровчих зон 
заборонялася діяльність, яка суперечила їх цільовому призначенню або могла 
негативно впливати на лікувальні якості та санітарний стан території, що підлягала 
особливій охороні. Оголошення природних територій курортними і лікувально-
оздоровчими зонами здійснювалося Верховною Радою України та Верховною 
Радою АРК, а їх природоохоронний режим визначався Кабінетом Міністрів 
України та Урядом АРК відповідно до законодавства України. Крім того, вже у ст. 
33 цього Закону законодавець вживає інший термін – «курортні та лікувально-
оздоровчі райони». 

Згідно Державної програми розвитку законодавства України до 2002 р. [16] 
планувалося навіть прийняти Закон України «Про курортні та лікувально-
оздоровчі зони». Крім того, Кабінетом Міністрів України був розроблений проект 
Закону України «Про природні території і об’єкти, що особливо охороняються» 
[17]. Однак, ці закони так і не були прийняті. 

В Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
законодавець порушив вимоги юридичної техніки, надавши одне визначення для 
двох понять – курортної та лікувально-оздоровчої зони та не розмежувавши їх. 
Крім того, термін «курортна зона» на той час вже отримав своє юридичне 
закріплення в Положенні про курорти, позначаючи поняття функціональної зони 
останніх. Отже, термін «курортна зона» позначав два різні поняття. Поняття 
лікувально-оздоровчої зони стало новим, адже широковживаним було поняття 
місцевості лікувального значення, а згодом лікувально-оздоровчої місцевості. 
Можливо, законодавець мав на меті закріпити нові еколого-правові поняття для 
позначення територій з природними лікувальними ресурсами. Однак, це не виправ-
дано, оскільки правова термінологія повинна бути єдина, уніфікована та наскрізна 
для всієї системи законодавства. Крім того, простежується непослідовність у 
вживанні терміну «курортні та лікувально-оздоровчі райони». 

Поняття «курортна зона» надалі було застосоване у ДБН 360-92* «Місто-
будування. Планування і забудова міських і сільських поселень» [18], де було 
передбачено, що «курортні зони слід розміщувати на територіях, які мають 
природні лікувальні ресурси, найбільш сприятливий мікроклімат, ландшафт і 
санітарно-гігієнічні умови (На той час території, що мали природні лікувальні 
ресурси, були віднесені до земель оздоровчого призначення). На території 
курортних зон треба передбачати будівництво курортно-рекреаційних установ. 
Курортні зони можуть бути відокремленими, розміщеними за межами населених 
пунктів або бути функціональними зонами курортних міст і селищ, а також інших 
поселень, що мають на своїй території курортно-рекреаційні установи». Тобто 
якщо курортні зони є відокремлені та розміщені за межами населених пунктів, то 
вони становлять собою курорт, а якщо знаходяться в межах курортних міст, то 
вони формують курортну зону цих міст. 

Поняття курортної та лікувально-оздоровчої зони також закріплені у 
Постанові Верховної Ради АРК від 17 лютого 1999 р. «Положення про визнання 
територій АРК курортними і лікувально-оздоровчими зонами (місцевостями)» [19]. 
Згідно цієї постанови курортна зона (курорт), лікувально-оздоровча зона 
(місцевість) – це освоєна та така, що використовується в лікувально-оздоровчих 
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цілях територія, яка має природні лікувальні ресурси і необхідні для їх експлуатації 
будівлі та споруди, включаючи об’єкти інфраструктури. Відмінність між 
курортною зоною (курортом) та лікувально-оздоровчою зоною (місцевістю) 
простежується в тому, що для визнання території курортною зоною до 
відповідного органу необхідно подати перелік чинних на цій території санаторно-
курортних підприємств, закладів відпочинку з зазначенням їх власників. В даному 
випадку курортна зона ототожнюється із курортом, а лікувально-оздоровча зона із 
лікувально-оздоровчою місцевістю. Розробники цього акту не змогли обрати один 
відповідний термін на позначення суміжних понять, тому одночасно і алогічно 
вживали два терміни на їх позначення. 

Дослідник А.Г. Бобкова виділяє три поняття: курорти, курортні зони і 
лікувально-оздоровчі зони [20, с. 350]. Під курортами вона розуміє місцевості, що 
мають природні лікувальні ресурси і фактори, мінеральні джерела, запаси грязі, 
кліматичні та інші умови, придатні для лікування та профілактики захворювань. 
Вчена розмежовує поняття курортної та лікувально–оздоровчої зони, співвідносить 
поняття курорту та курортної зони як цілого та частини, визначаючи, що лише 
курортні зони знаходяться на землях оздоровчого призначення. А.П. Гетьман, 
М.В. Шульга ототожнюють поняття курорту та курортної зони, лікувально-
оздоровчої зони та лікувально-оздоровчої місцевості [21].  

Для порівняння та детальнішого аналізу проблеми можна звернутися до 
законодавства Російської Федерації. Так, у Законі Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки від 19 грудня 1991 р. «Про охорону 
навколишнього природнього середовища» була передбачена окрема стаття, що 
стосувалася курортних та лікувально-оздоровчих зон [22]. Такими зонами 
визнавалися особливо охоронювані території та ділянки водного простору, що 
мали природні лікувальні властивості, мінеральні джерела, кліматичні та інші 
умови, сприятливі для лікування та профілактики захворювань. Однак у 
Федеральному Законі Російської Федерації (далі – РФ) від 10 січня 2002 р. «Про 
охорону навколишнього середовища» [23], який замінив вищезгадуваний Закон, 
термін «курортні та лікувально-оздоровчі зони» вже не згадується взагалі. 
Натомість одним із об’єктів охорони навколишнього середовища у ст. 4 Закону 
тепер визнаються курорти та лікувально-оздоровчі місцевості. Така зміна могла 
стати наслідком приведення законодавства у відповідність із існуючим Федеральним 
Законом РФ від 27 січня 1995 р. «Про природні лікувальні ресурси, лікувально-
оздоровчі місцевості та курорти» [24]. 14 березня 1995 р. був прийнятий 
Федеральний Закон РФ «Про особливо охоронювані природні території» [25], де 
курорти та лікувально-оздоровчі місцевості визнаються особливо охоронюваними 
територіями. 

У рамках СНД був прийнятий Модельний закон СНД «Про природні 
лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчі місцевості і курорти» від 25 листопада 
2008р., який встановлює окремий правовий режим для кожного із цих об’єктів [26]. 
Згідно цього акту природні території підлягають оголошенню курортними та 
лікувально-оздоровчими місцевостями у встановленому порядку. 

З метою більш детального правового регулювання відносин, пов’язаних із 
соціальними засадами розвитку курортів в Україні та з використанням природних 
лікувальних ресурсів, 5 жовтня 2000 р. був прийнятий Закон України «Про курорти» 
[27], який у ст. 1 надав визначення таких базових категорій як «курорт» та 
«лікувально-оздоровча місцевість». Однак закріпленням визначення «лікувально-
оздоровчої місцевості» цей Закон і обмежується, оскільки взагалі не регулює 
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відносин, пов’язаних із їх створенням та функціонуванням. Проте Законом вирішена 
проблема розмежування понять курорту та лікувально-оздоровчої місцевості шляхом 
виокремлення в понятті курорту такої важливої ознаки як освоєності його території 
завдяки зведенню споруд, будівель та об’єктів інфраструктури, які призначені для 
обслуговування людей, що прибувають на курорт. А.М. Орлов вважає, що 
відрізняються вони і тим, що курорт є частиною рекреаційного ландшафту, а 
лікувально-оздоровча місцевість не є такою. На нашу думку, ґрунтовніше вивчення 
цього питання необхідно здійснити в рамках окремого детального дослідження ознак 
поняття курорту. 

Варто зазначити, що в проекті Закону України «Про курорти» у ст. 1 
передбачалося лише визначення поняття «курорту», що було більш логічним, 
враховуючи назву законопроекту та безпосередній предмет його регулювання [28]. 

Чинний ЗК України [29] в ч.2 ст.48 передбачає, що на територіях лікувально-
оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються округи і зони санітарної 
(гірничо-санітарної) охорони. З цієї законодавчої норми П.Ф. Кулинич робить 
висновок, що курорти та лікувально-оздоровчі місцевості входять до складу земель 
оздоровчого призначення, і що такий же поділ земель оздоровчого призначення по 
суті закріплений і в Законі України «Про курорти» [30].  

У цьому контексті А.М. Мірошниченко виправдано зауважує, що чинний ЗК 
України термінологічно не завжди відповідає Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», використовуючи термін «землі 
рекреаційного призначення» (у Законі – «рекреаційні зони»), та термін «землі 
оздоровчого призначення» (у Законі – «курортні та лікувально-оздоровчі зони») 
[32, с. 75].  

Також можна простежити, що законодавець змінював свою думку щодо 
курортних та лікувально-оздоровчих місцевостей як об’єктів екологічної мережі. 
Спочатку Закон України «Про Загальнодержавну програму формування 
національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» [33] курортні та 
лікувально-оздоровчі території відніс до структурних елементів екологічної 
мережі. Однак згодом згідно Закону України «Про екологічну мережу України» 
[34] до структурних елементів екологічної мережі були віднесені саме землі 
оздоровчого призначення, а не окремо курортні та лікувально-оздоровчі території 
як їх складові.  

Отже, поняття «курортна зона», «лікувально-оздоровча місцевість» та 
«курорт» є різними. Поняття курортної зони має розумітися як функціональна 
частина курорту, що є цілісною комплексною освоєною природною територією та 
співвідноситися з останнім як частина та ціле. Лікувально-оздоровча місцевість – 
це природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, 
озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші природні умови, сприятливі для 
лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Така місцевість має 
бути основою для створення курорту. Вона може співвідноситися з останнім як 
«основа та надбудова». В свою чергу поняттям курорт охоплюється вся освоєна 
природна територія, що містить природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчі 
заклади, інші споруди та об’єкти інфраструктури, що призначені для лікування 
людей та профілактики захворювань. Термін «курорт» є найбільш усталеним для 
застосування його на позначення вищезазначеного поняття. 

Крім цього, необхідно розрізняти поняття «землі курорту» та «курорт». 
М.І. Краснов зазначав, що якщо землі курортів – це земельні ділянки, які належали 
до категорії земель несільськогосподарського призначення, то курортом вважалася 
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така категорія, що мала ознаки, які виходили за межі земельно-правової 
характеристики [35]. Території (землі) курорту є складовими земель оздоровчого 
призначення. Курорт є природно–антропогенним комплексом, що включає в себе 
землі оздоровчого призначення як природний ресурс, що виконує роль просторового 
базису та джерела мінеральних факторів, об’єкти і елементи інфраструктури, що 
призначені для використання цих мінеральних факторів.  

Отже, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
потребує змін в частині визначення природних територій та об’єктів, що 
підлягають особливій охороні. У Розділі XII цього Закону «Природні території та 
об’єкти, що підлягають особливій охороні» дублюється багато положень інших 
чинних законів чи підзаконних актів. Згідно ст. 5 цього Закону об’єктами правової 
охорони є навколишнє природне середовище, природні ресурси, як залучені в 
господарський обіг, так і не використовувані в народному господарстві в даний 
період, ландшафти та інші природні комплекси. Відтак, правовій охороні повинні 
підлягати не курортні та лікувально-оздоровчі зони, а курорти та лікувально-
оздоровчі місцевості як цілісні комплекси разом з їх природними ландшафтами. 
Крім того, потребують змін також ті нормативно-правові акти, які вживають 
термін «курортна зона» у значенні курорту.  

Список використаної літератури 

1. Підопригора О. Деякі міркування з приводу нормотворчості / О. Підопригора, 
Є. Харитонов // Право України. – 2000. – № 8. – С. 84.  

2. Поляков В.А. Правовая охрана курортов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. 
юрид. наук : спец. 714 / В.А. Поляков. – М., 1970. – 20 с. 

3. Орлов А.М. Правовi проблеми природокористування й охорони навколишнього 
середовища оздоровчих та рекреаційних місцевостей (на матеріалах АРК) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / А.М. Орлов. – К., 
2005. – 22 с. 

4. Бондаренко Л. Вопросы терминологии в законодательстве Украины о курортах / 
Л. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 75–78. 

5. Андрейцев В.І. Проблемы гармонизации экологического законодательства / 
В.І. Андрейцев // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы ; 
под общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К. : Юринком Интер, 2003. – 528 с. 

6. О лечебных местностях общегосударственного значения : Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 20 марта 1919 г. // Собрание узаконений правительства РСФСР. – 
1919. – № 19. – Ст. 231. 

7. Про санитарную охрану курортов и местностей лечебного назначения : Положение 
Совнаркома СССР от 10 апреля 1940 г. // Сборник постановлений правительства 
СССР. – 1940. – № 12. – Ст. 289. 

8. Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении // Ведомости 
Верховного Совета СССР. – 1969. – № 52. – Ст. 466. 

9. Земельний кодекс УРСР. – К. : Політвидав України, 1970. – 86 с. 
10. Положение о курортах : утвержд. постановлением Совета Министров СССР от 

5 сентября 1973 г. № 654 // Собрание постановлений правительства СССР. – 1973. – 
№ 20. – Ст. 111–112. 

11. Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов’янськ : Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 16 грудня 1982 р. № 614 // Зібрання постанов уряду 
Української РСР. – 1982. – № 12. – Ст. 99–100. 



І. Федорович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 347

12. Про генеральний план розвитку курорту Моршин Львівської області : Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 29 квітня 1987р. № 157 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=157-87-%EF 

13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 
nreg=397-83-%EF 

14. Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст. 98. 
15. Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 
16. Постанова Верховної Ради України від 15.07.1999 р. № 976-XIV // Офіційний вісник 

України. – 1999. – № 29. – Ст. 35. 
17. Про проект Закону України про природні території і об’єкти, що особливо 

охороняються : Постанова Президії Верховної ради України від 05.02.1992 № 2100-XII // 
Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 19. – Ст. 262. 

18. Наказ Держкоммістобуду від 17.04.1992 № 44 : [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  http: // zakon.nau.ua/doc/?code=v0044481-92 

19. Постанова Верховної ради АРК від 17 лютого 1999 р. № 377-2/99 «Про затвердженя 
Положення про визнання територій АРК курортними і лікувально-оздоровчими зонами 
(місцевостями)» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2. 
nsf/link1/KM990043.html 

20. Екологічне право України ; за ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Х., 2001. –  
С. 350–357. 

21. Гетьман А.П. Екологічне право України : підручник / А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Харків : 
Право, 2005 // Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebk.net.ua/Book/law/getman_ 
ekopu/zmist.htm 

22. Електронний ресурс] – Режим доступу : http://refs.co.ua/58008-Zakon_ob_ohrane_ 
okruzhayusheiy_ prirodnoiy_sredy.html 

23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://femida.info/31/fzos-g01.html 
24. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://femida.info/31/fzoplr 001 
25. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://femida.info/31/fzoopt-g01 
26. Материалы заседания Совета МПА СНГ и тридцать первого пленарного заседания 

Межпарламентской Ассамблеи, 24–25 ноября 2008 г., Санкт-Петербург, информационный 
бюллетень № 43’09, периодическое издание. 

27. Закон України від 5 жовтня 2000р. № 2026-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 
2000. – № 50. – Ст. 435. 

28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1? 
pf3511=5640. 

29. Кулинич П.Ф. Правовий режим земель оздоровчого призначення / П.Ф. Кулинич // 
Юридичний журнал «Юстініан». – 2008. – № 2. 

30. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27. 

31. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні : 
монографія / А.М. Мірошниченко. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2009. – 268 с. 

32. Закон України від 21 вересня 2000 р. № 1989-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 
2000. – № 47. – Ст. 405. 

33. Закон України вiд 24 червня 2004 № 1864-IV // Відомості Верховної Ради України – 
2004 – № 45. – Ст. 502. 

34. Советское земельное право : учебник ; под. ред. Н.И. Краснова. – М. : Юрид. лит.,  
1981. – 384 с. 

 



І. Федорович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 348 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О КУРОРТАХ 

І. Федорович 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследовано развитие законодательства Украины о курортах, а также 
проанализировано различия между такими смежными понятиями как курорт, курортная 
зона, лечебно-оздоровительная местность, земли курортов. 

Ключевые слова: курортные зоны, лечебно-оздоровительные зоны, курорт, 
лечебно–оздоровительные местности, земли курортов, земли оздоровительного 
назначения. 

TERMINOLOGICAL СOLLISIONS IN THE LEGISLATION  
OF UKRAINE ON RESORTS 

I. Fedorovych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In the article the evolution of the legislation of Ukraine on resorts is studied; the 
discrepancies between the notions «resort», «resort zone», «healing-sanative place» and «lands 
of resorts» are analyzed. 

Key words: resort zones, healing-sanative zones, resort, healing-sanative place, lands of 
resorts, lands of the sanative allotment. 

Стаття: надійшла до редакції 24.11.2011 
прийнята до друку 01.12.2011 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. С. 349–354 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2012. Issue 56. P. 349–354 

© Бойко А., 2012 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

УДК 343.97:343.851 

СИСТЕМНА КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ  
ЇЇ ПРОЯВІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ 

А. Бойко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті проаналізовано особливості системної корупції в Україні і проблеми її 
запобігання. Приділено увагу аналізу чинників, які обумовлюють системний характер 
корупції, а також соціальні наслідки її проявів.  

Ключові слова: кримінологія, корупція, системна корупція, проблеми запобігання 
системної корупції. 

Корупція як негативне соціальне явище становить складну проблему для 
цивілізаційного розвитку багатьох держав. Корупція руйнує демократичні 
інститути сучасної держави, особливо її базові системи функціонування: 
економічну, політичну, соціально-психологічну, соціального контролю тощо. 
Вражена корупцією держава перестає продуктивно розвиватись, а її соціальні 
системи деформуються, підтримуючи збереження корумпованих структур. 

У кримінологічній літературі подано найрізноманітніші визначення корупції.  
З-поміж вітчизняних науковців найповніше відображено соціально-правову природу 
цього явища у визначенні А. Закалюка. Зокрема, А. Закалюк акцентував на криміно-
логічних ознаках цього поняття, визначаючи корупцію як «суспільний феномен 
деформації публічної влади через її підкорення приватним, здебільшого корисливим 
інтересам; він виконує загальносоціальну визначальну роль стосовно відтворення 
корупційних зв’язків та відносин, їх прояву у корупційних вчинках і діяльності, 
зокрема передкримінального та кримінального характеру, їх корупційної мотивації, що 
зумовлює суспільну потребу системної антикорупційної запобіжної діяльності як щодо 
феномену корупції, так і її проявів, передусім злочинних» [1, с. 195]. 

У сучасному суспільстві корупція – це соціальний інститут, неформальна 
складова системи управління, тісно взаємозв’язана з іншими соціальними 
інститутами – політичними, економічними, соціально-психологічними.  

Інституціоналізацію корупції засвідчують: 
– виконання нею низки соціальних функцій: зменшення управлінських ланок, 
прискорення та спрощення прийняття управлінських рішень, сприяння у 
подоланні бюрократичних бар’єрів, оптимізація економіки в умовах дефіциту 
ресурсів тощо; 

– наявність відповідних суб’єктів корупційних взаємовідносин (патрон – клієнт) 
і розподіл між ними соціальних ролей (той, хто дає хабар, той, хто бере хабар, 
посередник); 

– наявність відповідних правил поведінки, відомих суб’єктам корупційних 
відносин; 
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– встановлена та відома зацікавленим особам такса за корупційні послуги. 
Існує багато різноманітних форм корупції: хабарництво, протекціонізм, 

лобізм, незаконний розподіл, перерозподіл і привласнення державних ресурсів та 
їх використання у особистих цілях тощо.  

Соціальна практика підтверджує, що є певні передумови для існування різного 
ступеня корупції в державах ринкового типу. Скажімо, певний «природний» рівень 
корупції, що має місце навіть в економічно розвинутих країнах, пояснюється 
об’єктивними передумовами, виходячи з природи цього явища. Це, передусім, 
невідповідність між завданнями і формами державного втручання в економіку та 
мотивами, які визначені ринковими механізмами для ефективного функціонування 
приватної власності у коротко- та середньостроковому періоді. Це і невикорінне 
бажання людини до примноження своїх матеріальних можливостей унаслідок 
зростання потреб, а також нездатність держави повністю забезпечити можливості 
для задоволення зростаючих раціональних потреб і обмеження у задоволенні 
ірраціональних потреб [2, с. 15–16]. 

Ці чинники об’єктивно зумовлюють порівняно невисокий рівень корупції, тобто 
такий, що не перевищує рівень, який у літературі називають першим граничним 
значенням [3, с. 10]. За такого рівня корупції держава розвивається достатньо 
гармонійно, а економічні коливання стримуються з допомогою економічних важелів 
управління. Через корупційні механізми розподіляється відносно незначна частка 
суспільного продукту. Розмір першого граничного значення залежить від 
стабільності макроекономічного стану, традицій державності, розвитку культури та 
освіти, він є певним універсальним показником, який характеризує загальне 
внутрішнє і зовнішнє становище держави. 

Якщо рівень корупції зростає і перевищує перше граничне значення, то 
економіка держави починає міняти спрямованість: замість сприяння гармо-
нійному розвитку, частина ресурсів скеровується на підтримку та стабілізацію 
існуючих економічних взаємозв’язків за умов, коли на них здійснюється 
посилений внутрішній тиск. Економіка перестає розвиватись стабільно, а за 
достатньо сильних коливань вона вже неспроможна швидко відновлюватись. У 
ній формуються диспропорції та постійно порушуються економічно значущі 
зв’язки. Відображенням такого перебігу є широке проникнення корупції в 
державні структури. Ці процеси характерні за зміни рівня корупції у відтинку 
між першим і другим граничними значеннями. У цьому інтервалі економіка є ще 
основоположною для визначення темпів і характеру трансформаційних процесів, 
але чим ближчий рівень корупції до другого граничного значення, тим 
нестійкішою стає економіка. Корупція перетворюється на той чинник, який уже 
самостійно впливає на характер економічних та інших важливих суспільних 
перетворень. 

Якщо ж рівень корупції більший від другого граничного значення, то докорінно 
змінюються основні суспільні інститути. Вони починають обслуговувати корупцію. 
Особливо вразливі у такому випадку соціальні системи з ще не усталеною ринковою 
економікою. Відсутність прозорості у діяльності органів державної влади і 
відсутність конкурентного середовища у сфері господарської діяльності значно 
збільшують число суб’єктів, котрі прагнуть мінімізувати свої трансакційні 
(додаткові) витрати, використовуючи корупційні зв’язки [4, с. 51]. 

За таких умов корупція набуває системного характеру, а політичні, економічні 
та інші соціальні процеси відбуваються відповідно до існуючих у державі 
корупційних відносин.  
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На сучасному етапі корупція в Україні має ознаки системної і є не лише 
криміногенною проблемою, а й чинником, який руйнує демократичні основи роз-
витку нашої держави. 

Безперечно, стан корупції в Україні залежить від цілого комплексу детерміну-
ючих чинників, але необхідно виділити ті чинники, які надають корупції систем-
ного характеру. Це зокрема: 

– недемократичний характер політичного режиму; 
– відсутність внутріпартійної демократії; 
– відсутність конкурентного середовища у економічній сфері; 
– істотний вплив на суспільні процеси провладних корпоративно-номенклатур-
них груп; 

– залежність судових та правоохоронних органів від правлячої політичної еліти;  
– відсутність належного соціального контролю за розпорядженням державними 
ресурсами; 

– слабкість інститутів громадянського суспільства; 
– невкоріненість демократичних політичних традицій; 
– вакуум моральних цінностей, властивих для демократичних держав; 
– ефективна система захисту від соціального контролю провладних відсутність 
реальної відповідальності за корупційні правопорушення; 

– відсутність прозорості в діяльності органів державної влади. 
Отже, ці та низка інших чинників надають корупції в Україні системного 

характеру. Саме ця обставина створює загрозу національній безпеці, бо підриває 
легітимність та ефективність державної влади, деформує демократичні інститути 
суспільства і ускладнює здійснення демократичних перетворень. 

Нейтралізуючи можливості для створення конкурентного середовища у 
політичній та економічній сферах, системна корупція формує оптимальні умови 
для свого відтворення і зростання. 

Корупція також унеможливлює ефективне використання інвестиційних 
ресурсів, які розподіляє уряд нашої держави. Адже інвестиційні ресурси в цьому 
випадку розподіляються з врахуванням інтересів провладних корпоративно-
номенклатурних груп. Політична підтримка неприхованої рентоорієнтованої 
поведінки знижує ефективність використання бюджетних коштів і формує 
додаткові витрати на одиницю виробленої продукції чи наданих послуг, оскільки 
все, що оплачено як хабар, стягується пізніше зі споживача. Тож, корупція в 
умовах несформованих інститутів ринкової економіки сприяє виникненню 
неформального порядку здійснення господарської діяльності для отримання 
неекономічних переваг окремим суб’єктам господарювання. Змінюючи правила 
економічної поведінки, системна корупція створює підґрунтя для формування 
цілком іншого економічного простору, в якому діють свої економічні закони, 
відмінні від ринкових. 

Зокрема, відбувається активна концентрація капіталу та його організаційно-
правове оформлення корпоративно-номенклатурними групами. 

В умовах системної корупції, яка зачіпає всі органи влади на всіх рівнях, 
принципово неможливо вирішити жодну соціальну, економічну чи політичну 
проблему. Складність ще й у тому, що корумпованою і підконтрольною політичній 
владі є також судова система. Саме це породило спокусу реалізувати політичну 
владу для забезпечення провладним корпоративно-номенклатурним групам умов 
для монопольного панування на ринку в низці економічних галузей або окремих 
регіонів. 
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Небезпека функціонування провладних корпоративно-номенклатурних груп 
полягає у тому, що вони видозмінюють діяльність державних органів, підпорядко-
вуючи їх діяльність своїм інтересам, а головно, отримуючи доступ до розподілу 
державних ресурсів та фінансових преференцій. 

Така трансформація функцій державних органів лише посилює системний 
характер корупції. 

Корпоративно-номенклатурні групи для мінімізації своїх витрат та ухилення 
від оподаткування активно використовують так звані офшорні зони, території з 
пільговим оподаткуванням.  

Зрозуміло, що зменшення поступлень до державного бюджету та загально-
обов’язкових соціальних фондів послаблює потенціал держави і призводить до 
надзвичайно негативних соціальних наслідків. Зокрема: 

1. Порушуються конкурентні механізми ринкової економіки. 
2. Неефективно використовуються бюджетні кошти, зокрема при реалізації 

державних замовлень, що ще більше ускладнює бюджетні проблеми країни. 
3. Відлучаються колосальні ресурси від цілей суспільного розвитку, тим самим 

загострюється бюджетна криза, знижується здатність влади вирішувати соціальні 
проблеми. 

4. Закріплюється та зростає майнова нерівність, біднішає ще більша части-
на населення. 

5. Відбувається зміщення цілей політики від загальнонаціонального розвитку 
до забезпечення панування корпоративно-номенклатурних груп. 

6. Зменшується довіра до державної влади, зростає її відчуження від сус-
пільства. 

7. Послаблюється престиж країни на міжнародній арені, її інвестиційна 
привабливість. 

8. Збільшуються ризики деформації демократичних інститутів суспільства. 
Поширення системної корупції призвело до виокремлення сфер із виникнення 

надприбутків, за своїми розмірами невідомих розвинутій ринковій економіці. Роль 
розподілу державних ресурсів стала надзвичайно великою. Перерозподіл частини 
сукупного суспільного продукту та суспільного багатства, який відбувається за 
правом впливовості та близькості до влади, забезпечує надприбутки навіть у період 
економічної стагнації. 

Необхідно наголосити, що за умов системної корупції, ретельно продумуються 
складні схемами, які передбачають різноманітні операції для її маскування, а 
владний ресурс активно використовується для локалізації та унеможливлення 
розголосу про прояви корупції суб’єктів, приналежних до правлячої влади. 

Системна корупція також призводить до розмивання в державі ринкових 
механізмів регулювання індивідуальних потреб залежно від ефективності суспільно 
корисної праці. У суспільстві формується протиріччя між задекларованими цивілі-
зованими цілями і соціально структурованими шляхами їх досягнення [5, с. 281]. 

Отже, системна корупція на сучасному етапі це соціальний інститут, який є 
альтернативою громадянському суспільству – зі своєю системою впливу на 
економіку, своєю ідеологією, власними соціальними проблемами та політикою. 
Зараз цей альтернативний соціальний інститут активно впливає на систему 
державних інститутів й інститутів громадянського суспільства.  

Системна корупція для нашої країни становить достатньо серйозну і 
масштабну політичну й економічну проблему, що вимагає від держави визначення 
та реалізації основних напрямів стратегії її протидії та запобігання, котрі були б 
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адекватні характеру загрози цього явища. Наявність системної корупції призводить 
до складних суспільних наслідків, у тому числі і  загального занепаду національної 
економіки, збільшуючи ціну, яку суспільство платить за соціальну терпимість до 
корупції. 

Низькою за своєю ефективністю, принаймні поки що, є і дія Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» [6]. Зрозуміло, що цей закон має бути 
тільки однією зі складових комплексу заходів запобігання та протидії корупції в 
Україні, особливо її системного характеру. Найважливішою складовою має стати 
політична воля керівництва державою. Без реальної, а не декларованої, політичної 
волі, а також дієвої реалізації заходів спрямованих на локалізацію політичних, 
економічних та соціально-психологічних чинників корупції, ефективність цього 
закону залишатиметься низькою. 
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В статье проанализированы особенности системной коррупции в Украине и 
проблемы ее предупреждения. Уделяется внимание анализу факторов, которые 
обуславливают системный характер коррупции, а также социальные последствия ее 
проявлений. 
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Special features of system corruption in Ukraine and problems dealt with its prevention 
are analyzed in the present article. Close attention is paid to the analysis of factors 
prearranging corruption system character, and social consequences of its manifestation. 
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УДК 343.721 

ЗМІСТ ВИНИ: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ВОЛЬОВИХ АСПЕКТІВ 

В. Бурдін 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

В статті аналізуються спірні аспекти співвідношення інтелектуальних та вольових 
моментів психічної діяльності при визначенні окремих видів вини. Доводиться необхідність 
розмежування умисних видів вини, в першу чергу, на підставі різного ступеня 
передбачення наслідків. Обґрунтовано необхідність визначити психічне ставлення особи 
до діяння при формулюванні необережних видів вини. 

Ключові слова: вина, злочин, необережність, передбачення, умисел, усвідомлення. 

Незважаючи на те, що у вітчизняному кримінальному законодавстві визначення 
окремих видів вини можна віднести до так званих традиційних положень, в 
кримінально-правовій науці питання, які стосуються загального поняття вини, 
визначення її форм, змісту, залишаються одними з найбільш складних та 
дискусійних. Проблеми, які стосуються змісту вини, розмежування її окремих форм 
та видів, детально досліджували у своїх працях Р.В. Вереша, А.І. Злобін, Н.Г. Іванов, 
В.В. Лунеєв, В.П. Мальков, С.І. Нежурбіда, Б.С. Нікіфоров, І.А. Петін, О.І. Рарог, 
В.А. Якушин та інші відомі вчені. Разом з тим, багато питань, які стосуються 
розмежування окремих видів вини залежно від поєднання у їх змісті інтелектуальних 
та вольових моментів психічної діяльності, і надалі залишаються спірними та 
потребують свого вирішення. 

Неоднаково вирішувалося це питання і в історії вітчизняного кримінального 
законодавства. Так, при формулюванні різних видів вини законодавець тривалий 
час не вказував вказівку на психічне ставлення особи до вчинюваного суспільно 
небезпечного діяння, обмежуючись при цьому лише вказівкою на психічне 
ставлення особи до наслідків цього діяння. Так було сформульовано визначення 
видів умисної та необережної форм вини в ст. 11 КК УРСР 1922 р., в ст. 6 
Основних начал кримінального законодавства СРСР та союзних республік 
1924 р., в ст. 9 КК УРСР 1927 р. І тільки в ст. 8 Основ кримінального 
законодавства Союзу РСР та союзних республік 1958 р., а згодом відповідно і в 
ст. 8 КК УРСР 1960 р. при визначенні видів умислу законодавець використав 
таку ознаку як вказівку на «усвідомлення особою суспільно небезпечного 
характеру свого діяння». Проте незважаючи на це, формулювання необережних 
видів вини і надалі відбувалося без використання вказівки на психічне ставлення 
особи до вчинюваного діяння. 

На сьогодні формулювання окремих видів, яке подається законодавцем в КК 
України, викликає окремі застереження, в першу чергу, з урахуванням різного 
використання ознак – «усвідомлення» та «передбачення». Перш за все, треба 
вказати, що визначення окремих видів вини розраховане тільки на злочини з 
матеріальним складом. В літературі вже давно вказують на недосконалість такого 
законодавчого підходу. Адже стосовно злочинів з формальним складом 
встановлення вини повинно відбуватися тільки стосовно діяння, оскільки наслідки 
знаходяться за межами складу злочину, а тому ні момент передбачення наслідків, 
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ні вольове ставлення до них тут не мають значення [1, с. 37; 2, с. 115, 117; 3, с. 147, 
149; 4, с. 201–202; 5, с. 54; 6, с. 37]. 

На думку В.Ф. Щєпєлькова, є два можливих варіанти вирішення цієї 
проблеми. Перший, це коли незалежно від того вказані наслідки в законі чи не 
вказані, але психічне ставлення до них обов’язково треба встановлювати 
незалежно від юридичної конструкції складу злочину. Другий ґрунтується на тому, 
що коли наслідки не вказані серед конститутивних ознак об’єктивної сторони 
складу злочину, це означає, що вони не мають кримінально-правового значення 
для встановлення певного виду вини, а отже і для притягнення особи до 
кримінальної відповідальності. Проте вони можуть враховуватися як обставина, що 
має значення для призначення покарання. При цьому він вважає, що більш 
правильним є саме другий варіант вирішення вказаної проблеми [4, с. 201–202]. 
Дійсно, якщо наслідки не вказані самим законодавцем серед ознак об’єктивної 
сторони складу злочину, то незрозумілим залишалося би питання, а які саме 
наслідки повинна передбачати особа для встановлення певного виду вини. 

Крім цього, на наш погляд, необхідно звернути увагу також і на колізію, яка 
існує між загальним поняттям вини, яке подається в ст. 23 КК України, та 
визначенням видів необережної форми вини. Так, в ст. 23 КК України вказується, 
що виною є психічне ставлення особи до вчинюваної нею дії чи бездіяльності, 
передбаченої КК України, та її наслідків, виражене у формі умислу або 
необережності. Разом з тим, в ст. 25 КК України, формулюючи поняття видів 
необережної форми вини, законодавець не вказує на психічне ставлення особи до 
самого діяння, обмежуючись вказівкою на психічне ставлення тільки до наслідків. 
В літературі вже обговорювалася вказана проблема. 

При цьому окремі вчені намагаються обґрунтувати правильність саме такого 
законодавчого підходу. Так, О.І. Рарог наводить кілька аргументів, чому 
законодавець при визначенні видів необережної форми вини не визначає 
психічного ставлення винного до самого діяння: 

– по-перше, відповідальність за необережність, як правило, настає при наявності 
суспільно небезпечних наслідків, а тому ставлення до діяння не має тут 
принципового значення; 

– по-друге, наслідки – це саме та об’єктивна ознака, яка надає необережному 
злочинові суспільної небезпеки, а тому відношення до наслідків є 
відношенням до суспільної небезпеки і самого діяння [7, с. 112]. 
У кримінально-правовій літературі немає єдності думок про те, який 

інтелектуальний момент є домінуючим і в генетичному плані початковим: 
усвідомлення суспільної небезпеки діяння або передбачення суспільно небезпечних 
наслідків. Окремі вчені вважають, що немає потреби одночасно використовувати в 
законі вказівку і на усвідомлення свого діяння і на передбачення наслідків цього 
діяння, і пропонують при цьому обмежитися лише якоюсь однією ознакою при 
формулюванні окремих кримінально-правових понять. З приводу того, якою саме з 
цих ознак можна обмежитися при формулюванні кримінально-правових понять 
науковці висловлюють протилежні точки зору. 

Так, на думку Н.Г. Іванова, неможливо передбачати настання наслідків від 
свого діяння і при цьому не усвідомлювати значення цього діяння. Передбачаючи 
настання суспільно небезпечних наслідків, суб’єкт усвідомлює розвиток 
причиннового зв’язку та характер можливого злочинного результату. Отже, якщо 
передбачення входить в склад усвідомлення, то, на думку Н.Г. Іванова, немає 
потреби виділяти його в якості окремої ознаки [5, с. 56]. Іншими словами, на його 
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думку, цілком достатнім буде залишити в законі вказівку тільки на усвідомлення 
особою суспільної небезпечності свого діяння і не вказувати при цьому на 
можливість особи передбачати наслідки цього діяння. 

Інші науковці вважають, що генетично первинним є не усвідомлення діяння, а 
саме передбачення його наслідків [8, с. 93; 4, с. 205]. На думку В.А. Нерсесяна, 
спочатку суб’єкт «прораховує» наслідки своїх діянь, а потім дає оцінку своїм 
діянням як небезпечним. Усвідомлення характеру діяння відбувається на підставі 
передбачення, а не навпаки [9, с. 27]. У психологічній літературі також під крес-
люється те, що про усвідомлення особою суспільної значущості свого діяння можна 
говорити лише тоді, коли вона передбачає його наслідки [10, с. 10]. З урахуванням 
такого співвідношення понять «усвідомлення» та «передбачення» В.П. Мальков та 
А.П. Козлов взагалі пропонують при формулюванні окремих видів вини 
використовувати термін передбачення і до діяння, і до його наслідків. Вони 
вважають, що оскільки вина завжди обернена в майбутнє, то мова йде не просто про 
усвідомлення, а про передбачення характеру свого діяння та його наслідків [8, с. 93; 
11, с. 568, 604]. 

З думкою про те, що передбачення наслідків є первинним по відношенню до 
усвідомлення діяння, яке породжує ці наслідки, можна погодитися лише частково. 
Як це випливає із ч. 2 ст. 11 КК України суспільно небезпечним є діяння, яке 
заподіяло або могло заподіяти істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, 
суспільству або державі. Таким чином, суспільна небезпека діяння визначається 
тими наслідками, яке це діяння заподіяло або могло заподіяти. З огляду на це, для 
того, щоб говорити про усвідомлення суспільної небезпеки свого діяння треба 
спершу передбачати, які суспільно небезпечні наслідки це діяння може 
спричинити. І в цьому розумінні усвідомлення є похідним від передбачення 
психічним процесом. Але не треба забувати про те, що перш ніж усвідомлювати 
суспільну небезпеку свого діяння, передбачати значення його наслідків, треба 
усвідомити фактичний характер цього діяння (його фізичні властивості) адже 
тільки в такому випадку можна говорити про передбачення наслідків взагалі. І в 
цьому відношенні усвідомлення діяння є первинним по відношенню до 
передбачення його фактичних наслідків. Крім того, оскільки не всі склади злочинів 
сформульовані як матеріальні тобто такі, що містять серед обов’язкових ознак 
об’єктивної сторони вказівку на наслідки, юридично некоректним буде виглядати 
визначення поняття різних видів вини шляхом використання тільки такої ознаки як 
«передбачення». Адже в злочинах з формальним складом за такого формулювання 
незрозумілим залишалося би питання про те, а які саме наслідки повинна 
передбачати особа, коли жодний не має обов’язкового конститутивного 
кримінально-правового значення. 

За такого розуміння інтелектуальних та вольових аспектів психічного 
відображення злочинної поведінки, нам видається, що правильно вирішують вказану 
проблему ті науковці, які пропонують не протиставляти вказані форми відображення 
дійсності, не намагатися замінити одну форму іншою, а показати їхню взаємо-
залежність та однакову необхідність при формулюванні окремих кримінально-
правових понять. Усвідомлення діяння і передбачення наслідків цього діяння є 
окремими інтелектуально-психологічними ознаками, які хоч і взаємопов’язані, проте 
не можуть бути замінені одна одною. Так, усвідомлення суспільної небезпечності 
свого діяння не однозначно поняттю передбачення суспільно небезпечних наслідків. 
Передбачення – це усвідомлення майбутнього від свого діяння, співставлення свого 
діяння з тими наслідками, змінами в об’єктивному світі, які, на думку особи, 
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настануть чи можуть настати. Проте, якщо інтелект особи не охоплює чи охоплює не 
всі можливі віддалені наслідки, то це зовсім не означає, що у особи відсутнє 
усвідомлення суспільно небезпечного характеру свого діяння. Ступінь, глибина 
усвідомлення суспільної небезпечності свого діяння багато в чому визначає і 
характер передбачення, його глибину та ясність [12, с. 22–23]. 

Так, Є.В. Шевченко, досліджуючи суб’єктивну сторону складів злочинів з 
похідними наслідками, вказував, що при характеристиці психічного відношення 
особи до похідних наслідків у багатьох випадках принципове значення мають 
встановлення способу здійснення діяння, а так само рівень знань і досвіду, якими 
володіє суб’єкт. В таких складах злочинів можливе поєднання як різних форм так і 
різних видів вини [13, с. 5–6]. Таке поєднання різних видів вини в межах одного 
складу є можливим як раз з урахуванням того, що усвідомлення особою суспільно 
небезпечного характеру свого діяння ще не визначає наперед її психічного 
ставлення до наслідків. З урахуванням викладеного цілком можливо змоделювати 
ситуацію, коли навіть в межах одного складу злочину буде встановлено, що особа 
могла усвідомлювати суспільно небезпечний характер свого діяння але в силу тих 
чи інших обставин не могла передбачати його наслідки. 

Треба погодитися з Ф.Г. Гілязєвим, який вважає, що усвідомлення свого діяння 
знаходиться в нерозривному зв’язку з передбаченням його наслідків. Зрозуміло, що 
суспільно небезпечні наслідки можуть бути передбачені лише тоді, коли особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння. Тому, вважає він, 
можна було би вести мову про усвідомлення наслідків. Разом з тим, усвідомлення та 
передбачення, на його думку, не є тотожним поняттями. Передбачення характеризує 
більш-менш конкретизоване усвідомлення певних суспільно небезпечних наслідків. 
Усвідомлення є більш широким поняттям, а передбачення є його різновидом і в 
основному відображає ставлення свідомості до наслідків [14, с. 30]. При цьому 
активність усвідомлення як раз і проявляється у передбаченні. 

По суті вказану точку зору щодо співвідношення понять «усвідомлення» і 
«передбачення» поділяють більшість науковців. Адже передбачення – це фактично 
те ж усвідомлення, що охоплює в собі уявлення про небезпеку діяння і 
причинновий зв’язок зі шкодою, що настала. Таким чином, передбачення, на 
відміну від усвідомлення, завжди має конкретний характер. Особа в цьому разі 
чітко усвідомлює, що саме від її конкретного діяння настануть або можуть настати 
певні наслідки [2, с. 118; 3, с. 144]. Можна погодитися з тими вченими, які вважають, 
що поняття «усвідомлення» і «передбачення» відносяться між собою як рід та вид, 
оскільки передбачення завжди по своїй суті є усвідомленням, але не завжди 
усвідомлення є передбаченням [11, с. 568–569; 3, с. 146; 6, с. 39, 89–90]. Таким 
чином, якщо діяння може спричинити багато різних наслідків але конкретизувати в 
законі жоден з них немає потреби, можна говорити тільки про усвідомлення 
особою суспільно небезпечного характеру свого діяння. В тих випадках, коли 
виникає необхідність звернути увагу в законі на якомусь конкретному наслідку 
(наслідках), крім вказівки на усвідомлення особою суспільно небезпечного 
характеру свого діяння, треба використовувати і вказівку на передбачення саме 
цього наслідку (наслідків), які в даному випадку мають кримінально-правове 
значення. 

Ігнорування законодавцем такої ознаки як передбачення наслідків може 
призвести до об’єктивного ставлення у вину. Адже в таких випадках вирішення 
питання про те чи передбачала особа настання наслідків від свого діяння буде 
вирішуватися виключно виходячи з того, чи усвідомлювала особа значення свого 
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діяння. Проте, як було показано вище, можна стверджувати, що особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння проте не передбачала 
настання певних наслідків від цього діяння. Різні особи в силу певних обставин 
наділені різним здатностями та об’єктивними можливостями передбачати суспільно 
небезпечні наслідки своїх діянь. Індивідуальні особливості кожної людини та 
конкретні обставини вчинення злочину не можуть не впливати на зміст 
інтелектуального елементу психічної діяльності злочинця. Свідомістю однієї особи 
суспільно небезпечні наслідки відображаються як неминучі, інша особа усвідомлює, 
що вказані наслідки в принципі закономірні для даної ситуації, але не вважає їх 
неминучими, а третя може думати, що вказані наслідки типові для аналогічних 
ситуацій, але в даному конкретному випадку вони не настануть [15, с. 20]. 

Не треба забувати також і про те, що окремі психічні захворювання в своїх 
проявах впливають на психічну діяльність людини як раз таким чином, що 
позбавляють її можливості адекватно передбачати наслідки своїх діянь при 
збереженні можливості усвідомлювати ці діяння [16, с. 56–58]. При цьому по суті 
не так важливо який саме термін буде використовуватися для вказівки на психічне 
ставлення до наслідків – «усвідомлення» чи «передбачення». Окремі вчені 
допускають можливість використання однакової термінології для позначення 
психічного ставлення особи до діяння та його наслідків. При цьому пропонують 
використовувати як один, так і інший термін [6, с. 38–39; 11, с. 568, 604]. Важливим 
є інше – окремо вказати на психічне ставлення до діяння та його наслідків при 
формулюванні окремих видів вини. Звичайно при цьому треба вказати, що мова 
йде про передбачення тільки тих наслідків, які названі законодавцем як 
обов’язкова ознака об’єктивної сторони певного складу злочину. 

Треба відзначити, що на сьогодні досить традиційними як для вітчизняного 
кримінального законодавства, так і для кримінально-правової науки є положення, 
які стосуються визначення поняття прямого і непрямого умислу, а також 
розмежування цих видів умисної форми вини. Виходячи з законодавчого формулю-
вання прямого умислу, яке подається в ч. 2 ст. 24 КК України, а також непрямого 
умислу, про яке йдеться в ч. 3 ст. 24 КК України, зазвичай, стверджується, що різницю 
між ними необхідно проводити за вольовою ознакою, оскільки інтелектуальні ознаки 
у них тотожні. Тобто і при прямому умислі, і при непрямому умислі особа 
усвідомлює суспільну небезпеку свого діяння і передбачає його суспільно 
небезпечні наслідки. Різницю, як правило, вбачають у вольовому моменті – при 
прямому умислі особа бажає настання наслідків, а при непрямому прямо не бажає, 
але свідомо припускає їх настання [17, с. 147]. 

Водночас, на наш погляд, такий підхід суперечить загальновизнаному в 
психологічній науці положенню про первинність психічних процесів усвідомлення 
порівняно з вольовими процесами. Іншими словами, якщо усвідомлення не завжди 
може відобразитися у вольовому акті, то вольовий процес не може бути 
неусвідомленим. Вольова регуляція поведінки визначається свідомістю особи і 
повністю залежить від неї. У психологічній науці воля розуміється як свідомо 
спрямована активність особистості, як внутрішня активність психіки, пов’язана з 
вибором мотивів, цілепокладанням, прагненням до досягнення мети, зусиллям до 
подолання перешкод, мобілізацією внутрішньої напруженості, здатністю регулювати 
спонукання, можливістю приймати рішення, гальмуванням поведінкових реакцій 
[18, с. 75; 19, с. 569–570]. Процес перебігу вольової поведінки в реальних умовах 
завжди залежить від конкретної ситуації, тому фази вольового процесу можуть 
набувати більшої або меншої ваги, інколи сконцентровуючи на собі весь вольовий 
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акт, а інколи зовсім нівелюючись. У дійсності будь-яка вольова поведінка є 
вибірковим актом, який включає в себе свідомий вибір і прийняття рішення. Перша 
фаза починається з виникнення спонукання, яке виражене прагненням. Друга фаза 
пов’язана із боротьбою мотивів. Обмірковування обраної мети та засобів її 
досягнення передбачає зважування різних доводів за і проти, вимагає оцінки 
суперечливих бажань, аналізу обставин тощо. Третя фаза вольової поведінки 
пов’язана із прийняттям рішення, тобто остаточною постановкою свідомої мети. 
Обмірковування, усвідомлення мети та її вибір – різні щаблі у вольовому акті. Вибір 
мети потребує не тільки оцінки, а й докладання вольових зусиль. З однієї сторони, 
мета є ідеальним образом результатів вольової поведінки, з іншої – вихідним 
пунктом цієї поведінки. Четверта фаза – це виконання прийнятих рішень і намірів. 
Коли «боротьба мотивів» завершена і рішення прийняте, починається справжня 
боротьба – боротьба за виконання рішення. Це виконання потребує змін дійсності, 
людина стикається з реальними труднощами. В подоланні реальних перешкод 
суттєвого значення набуває здатність до вольового зусилля. У поведінці остаточно 
визначається воля людини [19, с. 576–577; 20, с. 197–198]. 

Таким чином, при однакових психічних процесах усвідомлення свого діяння 
та передбаченні його наслідків треба прийти висновку і про однаковість вольових 
процесів, у яких знаходить відображення свідомість. Різницю у вольових процесах, 
які є вторинним по відношенню до свідомості, можна проводити лише за умови 
відображення різниці в усвідомленні. Отже, запропонована законодавцем 
конструкція видів умислу є штучною. З урахуванням цього окремі науковці 
правильно, на наш погляд, намагаються провести розмежування між прямим і 
непрямим умислом, в першу чергу, не за вольовою, а за інтелектуальною ознакою, 
а саме за ступенем передбачення суспільно небезпечних наслідків [7, с. 83, 85; 4, 
с. 206; 21, с. 33–34, 40]. Спроби провести розмежування між прямим і непрямим 
умислом у першу чергу за інтелектуальним ознаками відбуваються і в 
кримінальному законодавстві окремих зарубіжних держав. Так, в ч. 2, 3 ст. 20 КК 
Республіки Казахстан, в ч. 2, 3 ст. 25 КК Російської Федерації розмежування між 
прямим і непрямим умислом відбувається залежно від ставлення особи до 
наслідків свого діяння. При формулюванні прямого умислу йдеться про 
передбачення особою як неминучості, так і можливості настання суспільно 
небезпечних наслідків, а при непрямому умислі вказується лише на можливість 
передбачення суспільно небезпечних наслідків. У цілому такі спроби провести 
розмежування між вказаними видами умислу за інтелектуальними ознаками є 
позитивними, проте їх остаточне законодавче оформлення, на наш погляд, все ж таки є 
неприйнятним, оскільки також допускає наявність однакових інтелектуальних 
процесів свідомості при різних вольових ознаках умислу. Хочемо ще раз 
наголосити, що вольові процеси регуляції поведінки криються у свідомості і 
повністю детермінуються нею. Саме тому необхідно чітко провести різницю між 
окремими видами умисної форми вини за інтелектуальними ознаками. 

У цьому відношенні можна погодитися з І.А. Петіним, який вважає, що 
вольовий елементи вини фактично зводиться законодавцем до різних 
комбінацій ступеня бажання та допущення настання суспільно небезпечних 
наслідків. Очевидно, що розмірковувати про бажання та допущення певних 
наслідків можливе лише за умови усвідомлення оточуючого світу в сукупності 
з усвідомленим та неусвідомленим початком та його закономірностями, 
розуміння яких дозволяє достовірно встановити, яких саме наслідків бажала 
особа. Без цього правозастосувач приречений на надмірне спрощення процесу 
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встановлення «бажання»: якщо вчинив, отже, бажав або у всякому разі 
допускав [17, с. 147]. 

Спробуємо розглянути це питання на конкретному прикладі. Двоє чоловіків 
через сварку на побутовому ґрунті почали битися і один, піднявши з землі 
важкий камінь, вдарив ним по голові іншого внаслідок чого останній помер на 
місці. Звісно, що у таких випадках винний буде чимдуж стверджувати, що не 
хотів вбивати потерпілого. Якщо механічно вирішувати питання про вид умислу 
у даному випадку, то треба було би діяти за схемою: якщо не хотів вбивати, але 
все ж таки вдарив по голові, то має місце непрямий умисел. Очевидно, що такий 
підхід є неприйнятним, оскільки навряд чи знайдеться особа, яка за таких 
обставин визнає, що хотіла вбити. У цьому відношенні доцільно наголосити, що 
досить часто у побуті слово «бажати» позначає не вольові, а емоційні процеси. І в 
цьому відношенні особа, яка вчинила вбивство через примус внаслідок 
застосованої до неї самої погрози вбивством, звісно, що буде стверджувати про 
те, що не хотіла вбивати, а лише рятувала в такий спосіб свої власне життя. 
Проте у такому випадку при негативному емоційному ставленні до свого діяння і 
його наслідків, на наш погляд, мова все ж таки буде йти про прямий умисел. 
Очевидно, що у такому випадку не можна ототожнювати емоційні та вольові 
процеси. 

Повернемося до першого прикладу і спробуємо розглянути інтелектуальні 
процеси, які відбувалися у психіці винного. Задамо питання: кидаючи з близької 
відстані важкий камін в голову потерпілого, які ще наслідки за загальним правилом 
може спричинити таке діяння, крім смерті? Думається, що всі інші наслідки, крім 
смерті, в даному випадку модна розглядати як випадкові, незакономірні даній 
ситуації. Тому можна стверджувати, що будь-яка особа, яка є суб’єктом злочину, у 
такій ситуації не тільки усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, але й 
передбачає неминучість настання суспільно небезпечних наслідків. Саме за такого 
неминучого передбачення наслідків у свідомості особи можна, на наш погляд, 
стверджувати, що вона їх бажала, навіть при всіх негативних емоціях до таких 
наслідків. Якщо ж наслідки уявляються особі не як неминучі, а лише як реально 
можливі, можна стверджувати і про інше вольове ставлення до своєї поведінки, яке 
полягає, зокрема, у байдужому ставленні до наслідків. 

З огляду на це, на наш погляд, розмежування між окремими видами умислу 
необхідно проводити у першу чергу за інтелектуальними ознаками, які від обра-
жають елементи передбачення суспільно небезпечних наслідків. Для прямого 
умислу характерним є те, що особа передбачає неминучість настання наслідків, а 
при непрямому – лише реальну можливість їх спричинення. 

Що ж стосується визначення окремих видів необережної форми вини, то 
більшість науковців, які досліджували це питання, все ж таки вважають, що 
законодавець мав би визначити психічне ставлення до діяння при формулюванні 
усіх видів необережної форми вини [1, с. 57; 3, с. 151; 22, с. 8; 23, с. 60–61]. 
Розбіжності між ними виникають тоді, коли вчені намагаються визначити, а яке 
саме психічне ставлення до діяння у різних видах необережності. Так, П.С. Дагель 
та Р.І. Міхєєв вважають, що і при злочинній самовпевненості, і при злочинній 
недбалості психічне ставлення до вчинюваного діяння є однаковим – особа не 
усвідомлює його суспільну небезпеку [1, с. 57]. Однакове ставлення до діяння в 
різних видах необережної форми вини допускає і В.Ф. Щєпєльков. Щоправда, він 
вважає, що і при злочинній самовпевненості, і при злочинній недбалості особа 
усвідомлює суспільну небезпеку вчинюваного діяння [4, с. 203–205]. Інші вчені 
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вважають, що ставлення до діяння у різних видах необережної форми вини є 
різним. Так, на думку Р.В. Вереши та О.І. Рарога при злочинній самовпевненості 
особа усвідомлює суспільну небезпеку свого діяння, а при злочинній недбалості – 
ні [3, с. 163–164; 15, с. 60, 65]. Нам видається, що саме остання точка зору є 
правильною. Спробуємо розглянути це питання детальніше. 

Відповідно до ч. 2 ст. 25 КК України необережність є злочинною самовпев-
неністю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення. В ч. 3 
ст. 25 КК України зазначено, що необережність є злочинною недбалістю, якщо 
особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків 
свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити. З першого погляду 
видається, що ці два види необережності відрізняються між собою за такою 
ознакою як передбачення суспільно небезпечних наслідків. При злочинній 
самовпевненості особа передбачає їх настання, а при злочинній недбалості – ні. 
Проте, на наш погляд, за цією інтелектуальною ознакою розмежувати ці два види 
необережності неможливо. Детальний аналіз цієї інтелектуальної ознаки в двох 
видах необережності дозволяє зробити висновок, що вказана ознака хоч і 
сформульована законодавцем по різному, але її зміст тотожний. Так, якщо при 
злочинній самовпевненості особа розраховувала на те, що суспільно небезпечні 
наслідки не настануть в даному конкретному випадку, то це означає, що вона в 
даному конкретному випадку і не передбачала їх настання, оскільки на її думку 
існували реальні обставини, які зможуть запобігти настанню цих наслідків. Треба 
погодитися з Б. Хорнабуджелі, який вважає, що як би особа передбачала в 
конкретному випадку настання суспільно небезпечних наслідків, то, очевидно, 
що не вчиняла би і діяння, оскільки, виходячи із суті даного виду вини, особа ні в 
якому разі не передбачає настання таких наслідків [21, с. 78]. При злочинній 
недбалості особа також не передбачає настання суспільно небезпечних наслідків, 
що прямо зазначено в законі. Отже, і при злочинній самовпевненості, і при 
злочинній недбалості психічне ставлення до наслідків однакове – особа не 
передбачає їх настання в конкретному випадку. Таким чином, різницю між 
вказаними видами вини необхідно шукати саме в психічному ставленні особи до 
вчинюваного нею діяння. 

Ми погоджуємось з думкою тих вчених, які вважають, що наявність 
паралельних інтелектуальних процесів – передбачення можливості настання 
суспільно небезпечних наслідків та легковажного розрахунку на їх відвернення 
підтверджує той висновок, що при злочинній самовпевненості особа усвідомлює 
суспільно небезпечний характер свого діяння [12, с. 92; 7, с. 112–113]. Особа 
тому і розраховує на певні обставини, які зможуть запобігти настанню суспільно 
небезпечним наслідкам, оскільки усвідомлює, що вчинюване нею діяння 
потенційно може їх спричинити. Проте цей легковажний розрахунок дозволяє 
особі думати, що в даному конкретному випадку ці наслідки не настануть – вона 
не передбачає їх настання в конкретному випадку. І якщо при злочинній 
недбалості особа не передбачає настання суспільно небезпечних наслідків, то це 
означає, що вона не усвідомлює і суспільно небезпечного характеру свого діяння. 
Таким чином, відсутність в законі вказівки на психічне ставлення особи до 
вчинюваного нею діяння при визначенні необережної форми вини суттєво 
ускладнює розмежування її видів. Нам видається, що законодавець мав би в 
законі при формулюванні окремих видів вини вказати на психічне ставлення 
особи і до суспільно небезпечного діяння, і до його суспільно небезпечних 
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наслідків, які передбачені як обов’язкова ознака відповідного складу злочину. 
При цьому можна було би передбачити окремі положення щодо встановлення 
вини у злочинах з формальним складом, як це пропонують зробити окремі вчені 
[3, с. 163–164]. 

В розглядуваному контексті необхідно звернути увагу ще на одній проблемі. 
Якщо при злочинній недбалості, як було показано вище, відсутнє як усвідомлення 
свого діяння, так і передбачення його можливих наслідків, проте відповідальність 
все ж таки має місце, чи не означає це, що в даному випадку законодавець допускає 
відповідальність за діяння, які відбуваються поза свідомо-вольовим контролем з 
боку людини? З цього приводу в літературі висловлюється думка, що кримінальна 
відповідальність за злочинну недбалість в тому її трактуванні, як вона представлена 
у вітчизняній науці та практиці, не вкладається в принцип суб’єктивного ставлення у 
вину [24, с. 47]. На нашу думку, з такою позицією важко погодитися. Аналізуючи 
психологічну структуру діяльності людини, О.М. Леонтьєв зазначав, що з точки зору 
усвідомлення діяльність людини за своїм змістом поділяється на три частини: 
1) актуально усвідомлене (тобто те, що суб’єкт розуміє в момент вчинення діяння); 
2) те, що знаходиться під потенційним контролем свідомості – як правило, те, що 
раніше усвідомлювалося; 3) те, що не контролюється свідомістю – в основному 
тому, що взагалі раніше не усвідомлювалося суб’єктом [25, с. 21]. Погоджуючись із 
вказаною класифікацією, В.М. Кудрявцев вказував, що в сферу правової поведінки 
входять перша та друга її частини. Такий підхід і дозволяє обґрунтувати кримінальну 
відповідальність за злочинну недбалість. Адже якщо проаналізувати психічний зміст 
діяння, вчиненого внаслідок злочинної недбалості, то можна побачити, що воно 
знаходилося під потенційним контролем свідомості, тобто існувала можливість його 
запобігання самим суб’єктом. Таким чином, на думку В.М. Кудрявцева, в 
суб’єктивному плані до поведінки, яка може мати правове значення можна віднести 
тільки таку поведінку, яка знаходиться під актуальним чи потенційним контролем 
свідомості [26, с. 72–74]. 

З урахуванням викладеного вважаємо за необхідне запропонувати змінити 
інтелектуальні ознаки прямого та непрямого умислу у тій частині, де йдеться про 
передбачення наслідків, а також доповнити визначення необережних видів вини 
шляхом вказівки на психічне ставлення особи до свого діяння. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВИНЫ: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ВОЛЕВЫХ АСПЕКТОВ 

В. Бурдин 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов Украина 

В статье анализируются спорные аспекты соотношения интеллектуальных и 
волевых моментов психической деятельности для определения отдельных видов вины. 
Доказана необходимость разграничения умышленных видов вины, в первую очередь, на 
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основании разного уровня ясности предвидения последствий. Обосновано необходи-
мость указать на психическое отношение лица к своему деянию при формулировании 
неосторожных видов вины. 

Ключевые слова: вина, неосторожность, осознание, предвидение, преступление. 
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The article regards the issues of differentiation of criminal liability for crimes against 
property. Following on from the analysis of rare features of the objective side of corpus delicti, the 
need for excessive legislative differentiation is refuted. The author makes his own proposition 
concerning distinction of specific crimes against property. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПОБОЇ І МОРДУВАННЯ 

А. Гаркуша 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
проспект Гагаріна, 26, 49005 Дніпропетровськ, Україна  

е-mail: alinagarkusha@mail.ru 

У статті здійснено історико-правовий аналіз відповідальності за побої і мордування та 
сформовано підґрунтя для удосконалення чинної редакції ст. 126 Кримінального кодексу 
України.  

Ключові слова: злочин, склад злочину, побої, мордування, злочини проти здоров’я. 

Кожен, хто хоче на високому науковому рівні дослідити обраний ним 
напрямок, починає з історичних передумов виникнення самої проблеми, яка і стає 
в подальшому предметом його творчих пошуків. І це не просто слова, адже вони 
підтверджуються думками визначних вчених сучасності.  

Так, зокрема, М.І. Панов та Н.О. Гуторова, дослідивши методологічні засади 
дослідження проблем Особливої частини кримінального права, вказують на 
необхідність використання історико-правового методу, який дає змоу показати 
генезис проблем кримінальної відповідальності за окремі види злочинів на базі 
аналізу кримінального законодавства минулих років і практики його застосування, 
виявити тенденції розвитку законодавства, прослідкувати його взаємозв’язок із 
соціально-економічними умовами життя суспільства і держави, а також розвитком 
інших галузей права. Це, у свою чергу, дає можливість накреслити шляхи 
вдосконалення чинного кримінального законодавства на сучасному етапі 
[1, с. 303]. 

На нашу думку, використання цього методу дасть змогу простежити еволюцію 
кримінально-правових норм, які передбачали кримінальну відповідальність за 
побої та мордування в тих джерелах права, які дійшли до нас (від часів існування 
Київської Русі до сучасної незалежної України) і які містять розглядуваний склад 
злочину. Разом з тим, будучи обмеженими рамками наукової статті, нам 
доведеться досить умовно розділити заплановане дослідження на декілька етапів, 
які будуть містити визначені часові проміжки. Першим з них буде період Х–ХVII 
століть через неможливість опису в конкретній праці джерел права більш пізніших 
періодів українського державотворення. 

Метою цієї статті є з’ясування історико-правового розвитку уявлень про побої 
і мордування не тільки як про кримінально карані діяння, але і як про соціальні 
негативні явища в суспільстві, у взаємозв’язку із законодавчим трактуванням, що 
дозволить з’ясувати їх роль і значення для сучасного кримінального права з тим, 
щоб в подальшому, на основі отриманих результатів, визначити шляхи її 
удосконалення.  

Слід зазначити, що питання кримінальної відповідальності як за різні злочини 
проти здоров’я взагалі, так і за побої і мордування зокрема розглядались у працях 
таких вчених, як П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, І.Г. Богатирьов, 
В.І. Борисов, Н.О. Гуторова, О.М. Джужа, О.О. Дудоров, В.П. Ємельянов, А.П. Зака-
люк, О.Г. Кальман, М.Й. Коржанський, О.М. Костенко, В.М. Куц, В.В. Лень, 
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П.С. Матишевський, М.І. Мельник, В.А. Мисливий, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, 
М.І. Панов, А.В. Савченко, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій, М.І. Хавро-
нюк, Є.В. Фесенко, П.Л. Фріс, Н.М. Ярмиш, С.С. Яценко та ін.  

Побої і мордування як негативні явища соціального середовища можуть бути 
охарактеризовані з різних боків: соціологічного, кримінально-правового, 
кримінологічного, криміналістичного, тобто залежно від обраної сфери наукового 
дослідження. Кожен з вказаних напрямів відображає свої особливості.  

Найбільший інтерес для нас представляє кримінально-правовий аналіз ст. 126 
Кримінального кодексу (далі – КК) України, проте особлива природа цих посягань, 
їх соціально-побутове забарвлення, своєрідне місце, яке впродовж всієї історії 
розвитку кримінального законодавства України займали ці склади серед інших 
злочинів проти здоров’я, диктує необхідність повнішого їх дослідження на 
соціальному рівні.  

Перший систематизований законодавчий акт Київської Русі «Руська Правда» 
виділяв тільки два види злочинів (звідси і два родових об’єкта) – злочини проти 
особи і злочини проти власності. Кожним з них охоплювалася досить велика 
кількість видових посягань.  

Так, Е.А. Багун, проаналізувавши положення цього документа, серед злочинів 
проти особи виділила: вбивство, яке поділялося на кваліфіковане і привілейоване, 
тілесні ушкодження, побої, образа дією. Був відомий староруському праву і склад 
образи словом. Княжі статути захищали від цього виду посягань переважно честь 
жінки [2, с. 32]. 

«Руська Правда» містить ряд норм (ст. 23–31), що передбачають відповідаль-
ність за тілесні ушкодження, завдання ударів, побоїв і образу дією. Аналіз змісту 
названих складів дозволяє зробити висновок про те, що саме у цьому правовому 
акті Київської Русі був закладений своєрідний фундамент для побудови 
взаємозв’язаної системи злочинів проти здоров’я в сучасному її розумінні. Так, 
наприклад, ст. 27 «Руської Правди»: «Якщо ж (хто) ударить (мечем) по руці і 
відвалиться рука, або відсохне, або відсіче ногу, ніс або око (виколе), то платити – 
20 гривень, а тому (тобто потерпілому) за каліцтво 10 гривень» [3, с. 66].  

Іншими словами, мова йшла про втрату органу або про втрату органом його 
функцій, що в сучасному розумінні відноситься до тяжких тілесних ушкоджень. 
Серед складів злочинів, передбачених ст.ст. 23–31 «Руської Правди», А.Е. Багун 
умовно виділяє дві групи посягань, покарання за які диференціювалися залежно від 
значущості тогочасних відносин. До першої вона відносить нанесення побоїв, 
ударів, биття (ст. 28–31), до другої – образа дією (ст. 23, 25) і погроза мечем (ст. 24) 
[2, с. 34].  

Покарання у вигляді штрафу за злочини, включені в першу групу посягань на 
здоров’я, складали, згідно з текстом розглядуваного джерела права, три гривні, 
виходячи з чого можна зробити висновок, що ступінь суспільної небезпеки і 
відсікання пальця (ст. 28), і нанесення побоїв (ст. 29, 31), і поранення мечем (ст. 30) 
визнавалася однаковою. Іншими словами, хоча «Руська Правда» і містила окремі 
статті, що передбачали відповідальність за спричинення тілесних ушкоджень 
різного ступеня тяжкості, відповідальність за них диференційована не була.  

Представляє науковий інтерес ст. 29 «Руської Правди», перша частина якої 
гласить про те, що якщо прийде побитий до крові або синяків чоловік, то не 
шукати йому свідків, але хай кривдник заплатить три гривни штрафу; якщо ж на 
нім не буде слідів (побоїв), то привести для підтвердження (своїх) слів свідків ... 
[4, с. 31].  
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Таким чином, право Київської Русі розрізняло два випадки нанесення побоїв, 
виходячи із візуального сприйняття результатів злочинного посягання:  

1) у першому – побої супроводжувалося синяками, ранами; 
2) у другому – об’єктивно виражених слідів побоїв на тілі потерпілого не 

спостерігалося, що, проте, не виключало відповідальності винної сторони. 
В останній ситуації потерпілий повинен був надати свідків побоїв.  

За часів Галицько-Волинської держави норми кримінального права зберег-
лися головним чином незмінними з часів єдиної Київської Русі. Щоправда, 
з’явилися й новели. Зокрема, такий вид злочину, як змова проти князя та його 
влади. Почали застосовувати поряд зі штрафами такі види покарань, як смертна 
кара, ув’язнення у фортеці, вигнання, конфіскації. Причому не лише до 
суспільних низів, але й до відомих, багатих і знатних бояр [4, с. 30]. На цій 
підставі можна прийти до висновку, що в часи існування Галицько-Волинської 
держави продовжували діяти норми «Руської Правди», а тому вище вказані 
норми про побої і мордування також. 

Проведений аналіз «Руської Правди», а відповідно і визначного періоду 
творення Української держави, дозволяє зробити нам певні проміжні висновки.  

Так, сучасна наука кримінального права відштовхується від схожих позицій 
щодо заподіяння тілесних ушкоджень з явними наслідками та без них – 
відповідальність наступає в обох випадках, з тією лише різницею, що побої, які 
спричинили тілесні ушкодження певного ступеня тяжкості визнаються 
самостійними складами злочинів. Побої, які не спричинили настання вказаних 
наслідків, тобто не залишили після себе об’єктивних слідів, оцінюються як злочин, 
передбачений ст. 126 КК України. 

Серед джерел кримінального права, що передбачають відповідальність за 
спричинення шкоди здоров’ю, слід згадати Статути Великого Князівства 
Литовського. Ці нормативно-правові акти, як і всі середньовічні пам’ятки, є 
збірками правових норм, що відносяться до різних галузей права. Тому кодексом їх 
іменувати не зовсім коректно, хоча звертає увагу певна систематизація норм 
усередині Статутів, завдяки якій окремі їх розділи мають вид самостійних законів, 
присвячених різним сферам регулювання. 

Стаття 14 Розділу 3 Литовського Статуту 1529 р. передбачає диференціацію 
відповідальності за нанесення побоїв залежно від статусу та положення винного і 
потерпілого, у якій йдеться про те, що якби шляхтич побив шляхтича, тоді згідно із 
законом повинен сплатити 12 гривень. Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є 
його і закривавить простий селянин або міщанин, а шляхтич би те довів, тоді 
селянин або міщанин повинні бути покарані тільки відсіканням руки, а не чим 
іншим [5, с. 69]. Подібно до «Руської Правди», Литовський Статут 1529 р. містить 
норму, яка дозволяє віднести заподіяння тяжкого тілесного ушкодження до 
самостійного злочину. 

Так, у ст. 9 Розділу 7 вказаного Статуту йдеться мова про те, що якби хто-
небудь поранив шляхтича в руку або поранив у ногу так, щоб той шкутильгав, або 
вибив око, або відрізав ніс, або вибив зуби, або відрізував вухо, то повинен за це 
сплатити половину викупу за вбивство [5, с. 87].  

З формулювання цієї статті випливає, що мова йде саме про нанесення 
тяжкого тілесного ушкодження, де поранення в руку або в ногу, що призвело 
кульгавість, розглядається як втрата органом його функцій, використовуючи 
сучасну термінологію, а відрізання носа або вуха окремі випадки невиправного 
спотворення обличчя.  
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Отже, на нормах кримінального права Литовсько-Польської доби, порівняно з 
часами Київської Русі, все більше позначається розвиток станової нерівності, яка 
полягала в щодалі значному пом’якшенні відповідальності шляхтичів і посилення 
її для інших, нижчих, груп населення за один і той же вид злочину за рівних умов і 
за однакових обставин. Відповідальність за нанесення побоїв або тілесних 
ушкоджень певного ступеня тяжкості диференціювалась залежно від соціального 
статусу потерпілого та особи, яка спричинила йому шкоду.  

Окремо слід зупинитися на характеристиці відповідальності за побої і 
мордування в козацький період, який також дослідники тогочасних джерел права 
розподіляють на декілька етапів.  

Наприклад, О.В. Макаренко, досліджуючи поняття та склад злочину за 
джерелами права Гетьманщини 1648–1657 рр., вказує на те, що в той час під 
злочином розумілося суспільно небезпечне, протиправне, гріховне діяння, що 
посягало на інтереси держави, суспільства, особу тощо. У понятті злочину 
виокремлювали формальний та матеріальний елементи злочину. Норми права 
передбачали злочин зовнішній прояви як у формі дії, так і у формі бездіяльності. 
Розрізняли різні рівні злочинності протиправних дій: зовнішній прояв злочинного 
наміру, замах на скоєння злочину. Джерела права фіксують причинний зв’язок між 
діянням та наслідком [6, с. 46].  

Якщо повністю погодитися із такою точкою зору, то доведеться констатувати 
той факт, що на Запорізькій Січі відносини між козаками регулювалися нормами 
права, в тому числі кримінально-правовими. Але це не зовсім так.  

На наше суб’єктивне переконання, більшість відносин козацької доби 
регулювалася звичаєвими нормами, які здебільшого не мали формального 
вираження. Всі діяння, що містили у собі небезпеку або здатні були її викликати 
для устрою Запорізької Січі (вживання спиртних напоїв, дезертирство, зрада 
товариша у бою тощо) каралися надзвичайно жорстоко. Саме тому у понятті 
злочину переважно можна виокремити матеріальний елемент, тобто той, який 
містив у собі суспільну небезпеку, але який не був формалізований, закріплений у 
певному нормативно-правовому акті.  

На цій підставі приходимо до висновку, що у козацьку добу поняття та види 
злочину у переважній більшості не були закріплені у законі, а тому вести мову про 
існування відповідальності за нанесення побоїв або мордувань можемо лише з 
певним ступенем ймовірності як таку, що дійсно мала місце.  

Наступним етапом розвитку злочинів як проти здоров’я, так й всієї галузі 
кримінального право в цілому, є прийняття у 1649 р. Соборного Уложення – 
найбільшої пам’ятки середньовічного права Московської держави, норми якої 
діяли в тому числі на території сучасної України.  

Основне місце в цьому документі відведено кримінальному праву і процесу. 
Цей правовий акт виділяє як самостійну групу злочини проти особи, до яких 
відносяться і побої. При цьому схожого на сучасний розподіл злочинів проти 
життя і здоров’я не було, всі вони охоплювалися єдиним поняттям злочинів проти 
особи загалом.  

Стаття 10 Глави XXII Соборного Уложення 1649 р. виділяє, як самостійний 
склад злочину спричинення каліцтва і нанесення побоїв, перші з яких представлені 
у вигляді конкретних діянь, виражених, наприклад, у відсіканні руки. Друга ж 
група посягань іменується в тексті закону поняттям «наруга мучителя»: «… а будет 
кто не бояться бога и не опасаясь государьския опалы и казни, учинит над кем-
нибудь мучительское надругательство, отсечет руку, или ногу, или нос, или ухо, 
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или губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про то допряма, и за такое его 
надругательство самому ему то же yчинитe …» [5, с. 101]. 

Під терміном «наруга мучителя», очевидно, розуміється будь-яка інша, не 
вказана у наведеній нормі дія, якою заподіюється шкода здоров’ю і тілесному 
благополуччю людини. Спираючись на це загальне для всіх інших посягань на 
здоров’я людини поняття, можна припустити, що воно є своєрідним праобразом 
такого злочину як катування в сучасному його розумінні.  

Заслуговує особливої увага ще одна стаття Соборного Уложення 1649 р., яка 
відносить до образи дією побої, що наносяться не у простій бійці, а умисно, коли 
мучитель хитрістю або силою заманить людину до свого двору і там поб’є її 
[5, с. 102].  

У цьому випадку в наявності змішення двох посягань проти особи, кожне з 
яких має свій об’єкт – честь і гідність з одного боку і здоров’я людини – з іншого. 
Правова природа побоїв і образи дією має багато загальних моментів, унаслідок 
чого і до цього дня при розмежуванні цих посягань виникають труднощі і 
помилки.  

Позитивним моментом Соборного Уложення 1649 р. при віднесенні в побоїв 
до образи дією є вказівка на суб’єктивну сторону такого злочину. Думається, і в 
наш час це один з основних критеріїв розмежування двох суміжних посягань проти 
особи.  

Отже, дослідивши історико-правовий розвиток норм про відповідальність за 
побої і мордування протягом ХІ–XVII ст., можна зробити висновки, які в 
подальшому слугуватимуть певним підґрунтям для удосконалення чинної редакції 
ст. 126 КК України.  

По-перше, проаналізовані джерела права вказаного періоду містили досить 
значну кількість статей, які об’єднанні у цілісну розвинену систему засобів 
кримінально-правової охорони життя та здоров’я особи. З цієї системи можна 
виділити наявність норм про відповідальність як за побої, так і за мордування.  

По-друге, диференціація відповідальності за вчинення побоїв та мордувань в 
залежності від соціального та майнового стану потерпілого та обвинуваченого 
наштовхують нас на роздуми щодо можливості використання цього досвіду у 
чинному КК України. Мається на увазі наступне: подальше дослідження 
кримінальної відповідальності за розглядувані злочини може призвести до 
пропозиції закріплення у ч. 2 ст. 126 КК України таких кваліфікуючих ознак як 
вчинення мордування по відношенню до або вагітної жінки, або малолітньої особи, 
або особи, яка через фізіологічні особливості власного організму по особливому 
відчуває той біль, який завдає йому суб’єкт злочину. Більш того, всі ці обставини 
повинні бути відомі особі, яка вчиняє такі діяння. 

Список використаної літератури 

1. Панов М.І. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини криміналь-
ного права / М.І. Панов, Н.О. Гуторова // Проблеми боротьби зі злочинністю. – 2009/100. – 
С. 291–304.  

2. Багун А.Э. Ответственность за побои и истязание по уголовному кодексу Российской 
Федерации : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Элина Александровна Багун. – 
Оренбург, 2007. – 216 c.  

3. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. – Законодательство Древней Руси. – 
М., 1984. – Т. 1. – С. 64–73.  



А. Гаркуша 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 371

4. Гончаренко В. Д. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до 
початку ХХ століття : навч. посіб. для юрид. ВНЗ та ф-тів : у 2-х част. / 
В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – К. : Ін Юре, 1997. – Т. 1. – 464 с. 

5. Чистяков О. И. Отечественное законодательство XI-XX веков / О.И. Чистяков.– М. : 
Юрист, 1999. – Ч. 1. – 648 с.  

6. Макаренко О.В. Поняття та склад злочину за джерелами права Гетьманщини /  
О.В. Макаренко // Право і суспільство : наук. журнал. – 2011. – № 3. – С. 43–46. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОБОИ И ИСТЯЗАНИЯ  

А. Гаркуша  

Днепропетровский государственный университет внутренних дел  
проспект Гагарина, 26, 49005 Днепропетровск, Украина  

е-mail: alinagarkusha@mail.ru  

В статье осуществлен историко-правовой анализ ответственности за побои и 
истязания и сформирована основа для усовершенствования действующей редакции 
ст. 126 Уголовного кодекса Украины.  

Ключевые слова: преступление, состав преступления, побои, истязания, преступ-
ления против здоровья. 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LIABILITY  
FOR BATTERY AND TORTURES 

A. Garkusha 

Internal Affairs State University of Dnipropetrovs’k 
Gagarina Prospect 26, UA – 49005 Dnipropetrovs’k, Ukraine 

е-mail: alinagarkusha@ mail.ru 

The article deals with the historico-legal analysis of liability for battery and tortures, as 
well as the propositions concerning the improvement of article 126 of the current Criminal 
Code of Ukraine. 

Key words: crime, corpus delicti, battery, tortures, crimes against health. 
 

Стаття: надійшла до редакції 28.10.2011 
прийнята до друку 01.12.2011 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. С. 372–378 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2012. Issue 56. P. 372–378 

© Гнатів І., 2012 

УДК 343.211 

ПРИНЦИП «NON BIS IN IDEM»:  
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ СТАНОВЛЕННЯ 

І. Гнатів 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
вул. Городоцька, 26, 79007 Львів, Україна 

Досліджуються передумови та причини становлення принципу «non bis in idem», його 
відображення у пам’ятках права. 

Ключові слова: принцип права, недопустимість подвійного інкримінування, 
кримінальна відповідальність. 

Для з’ясування поточного стану речей потрібно звернутися до минулого, щоб 
уяснити, як було, що змінилося та на що можна очікувати в майбутньому. Принципи 
права в цілому та кримінального зокрема не є винятком. Тому ми звернемося до 
історії права, щоб з’ясувати причини виникнення, умови розвитку та вдосконалення 
принципу «non bis in idem». Важливість історичного аспекту розгляду принципу 
«non bis in idem» полягає у віднайдені аргументів на користі значимості цього явища 
в кримінальному праві. На основі попередніх напрацювань можна спрогнозувати 
його подальшу «правову долю». 

У науковій літературі лише фрагментарно висвітлювалися питання історії 
принципу недопустимості подвійного інкримінування у працях М.І. Байтіна, 
Ю.Ю. Ветютнева, В.О. Гацелюка, С.Ю. Сумеркова, І.С. Тишкевича, В.А. Четвернина. 
Також не приділялася належна увага вивченню взаємозв’язків між формами 
закріплення принципу справедливості в ранніх джерелах права та принципу 
«non bis in idem» у сучасних кримінально-правових актах. Усе це спонукає до 
детального вивчення історії такого принципу кримінального права як 
недопустимість подвійного інкримінування. 

Мета дослідження. На основі аналізу наукових праць розкрити історичне 
становлення принципу «non bis in idem» та з’ясувати його значення для 
правотворчої діяльності в сучасних умовах. 

Об’єктивна зумовленість як загальна ознака принципів, дає можливість усвідо-
мити процес виникнення будь-якого принципу, що включає в себе передумови, 
причини, етапи його становлення та розвитку. Зародження принципу та його 
подальша ґенеза може відбуватися, як одноактна дія, а може займати тривалий 
відрізок часу та охоплювати не одну історичну епоху. Важливу роль у цьому 
процесі відіграють передумови та причини. Передумова – попередня умова 
існування, виникнення, діяння чого-небудь. Під причинами у філософії розуміють 
поняття, яке означає спричиняючий і передуючий в часі елемент причинно-
наслідкового зв’язку явищ [1, с. 32]. 

Причини, які сприяють формуванню принципів права, за характером можна 
класифікувати на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні причини, як правило, 
виникають самі по собі та не залежно від волі людини. Такими причинами можна 
назвати: особливості історичної епохи; еволюцію права; зміну правосвідомості 
суспільства; ціннісну переорієнтацію суспільства тощо. 

Розглянемо більш детально кожну з названих причин. Кожній історичній епосі 
притаманні власні процеси та особи, які її творять. Юриспруденція, як одна з 
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суспільних наук, увібрала у себе елементи, які виникли у різні часи та містилися у 
різних джерелах: церковних книгах, трактатах, працях окремих мислителів, ранніх 
пам’ятках права, тощо. Більшість принципів сучасного права беруть свій початок з 
римського права. 

Еволюція права – це незворотній та безперервний процес, що дає можливість 
йому залишатися ефективним та сучасним регулятором суспільних відносин. 
Звернемо увагу, що еволюція – це однозначно зміни, але ці зміни не впливають на 
сутність права. Оскільки право – цілісна система, то відповідно еволюціонують усі 
його елементи, в т.ч. і принципи права. 

Зміна правосвідомості суспільства тісно пов’язана з попередньою причиною, 
оскільки зміна права відбувається через зміни у суспільних відносинах. Більшість 
принципів права виражають основні та беззаперечні правила, що впливають на 
розвиток галузевих норм, тому їх усвідомлення, правове осмислення в суспільстві 
є дуже важливим, бо це відображається на їх дієвість. 

Ціннісну переорієнтацію суспільства можна спостерігати на протязі усього 
людського існування. Так само відбувалося з правом: спершу право захищало 
знать від простого народу, згодом власність одних від посягань інших, при цьому 
покарання, які передбачалися за ці діяння були жорстокими, а деякі з них навіть 
мали характер мучення та були спрямовані проти людини, наприклад, смертна 
кара, членоушкоджучі покарання та ін. Згодом в праві панівним став ант ропо-
логічний підхід, який центральною цінністю називає людину (її життя, здоров’я, 
честь та гідність). Цей підхід є актуальним і сьогодні, а своє відображення він 
знаходить саме у принципах, зокрема, таких, як принцип гуманізму, законності та 
принцип «non bis in idem» та ще цілого ряду принципів. 

Суб’єктивні причини – це ті, які виникають виключно з волі людини та існують 
доти, поки не будуть усунені нею. Ця група причин включає: інтенсивність 
нормотворчої діяльності; професійність осіб, які здійснюють правозастосовну 
діяльність; суспільні інтереси; недосконалість законодавства; зміну зв’язків в 
суспільстві між його учасниками тощо. 

Інтенсивність правотворчої діяльності безпосередньо пов’язана із 
законодавцем, який, створюючи та приймаючи норми, одночасно закладає певні 
принципові положення, на яких потім базується уся подальша його діяльність та 
відповідно до яких реалізуються ці норми. Саме тому в римському приватному 
праві стільки уваги було приділено принципам, які виконували роль не лише 
вказівників на шляху розвитку права, а й були нормами-регуляторами, тобто 
згідно певного принципу вирішувався спір чи справа. У сучасних умовах на 
основі окремих принципів та тлумачення їх змісту приймають рішення органи 
судової влади в Україні (Конституційний Суд України, Верховний Суд України, 
Вищий Спеціалізований Суд з розгляду цивільних і кримінальних справ), у 
міжнародному судочинстві, як приклад, можна назвати Європейський суд з прав 
людини. 

Від професійності осіб, які застосовують норми права, залежить, чи 
ефективною, справедливою та максимально індивідуалізованою буде ця норма. 
Прикладом такої індивідуалізації є порядок призначення покарання в 
кримінальному праві. Серед механізмів індивідуалізації можна назвати обставини, 
які обтяжують покарання, обставини, які пом’якшують покарання, призначення 
покарання більш м’якого, ніж передбачено законом, а також принципи 
кримінального права: «non bis in idem», економії кримінально-правової репресії та 
індивідуалізації відповідальності та покарання. 
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Суспільні інтереси, як суб’єктивна причини виникнення соціально-правових 
явищ, є найбільш нестабільною. Особа, яка порушила норми закону, повинна 
понести справедливе покарання, а, щоб призначити таке покарання, знову потрібно 
звернутися до усталених у цьому суспільстві принципів покарання злочинців. 
Якщо таких принципів не існує, то сказати, що призначене покарання є справедливим 
не можна. За таких умов воля правителя стає правом (законом), що суперечить 
сутності права. Ш.Л. де Монтеск’є в своїй праці «Про дух законів» писав: 
«Кримінальні закони в деспотії – відсутні». Все вирішується фантазією паші [2]. 

Таким чином, принципи права інтегрують в себе як об’єктивні, так і 
суб’єктивні начала. Принципи права, з одного боку, – підкреслює М.І. Байтін, – 
відображають його об’єктивні властивості, зумовлені закономірностями розвитку 
даного суспільства, всім спектром історично характерних йому інтересів, потреб, 
суперечностей та компромісів класів, груп і прошарків суспільства. З другого боку, 
в принципах права втілюється суб’єктивне сприйняття його членами суспільства, 
їх моральні та правові погляди, почуття, потреби, виражені в різних вченнях, 
теоріях, підходах праворозуміння. Тому принципи права повинні розглядатися з 
врахуванням як єдності, так і особливостей обох зазначених сторін [3, с. 25]. 

Перейдемо до безпосереднього дослідження становлення та розвиту принципу 
«non bis in idem» з урахуванням вищезазначених передумов та причин в періоди: 
до нашої ери та період середніх віків нашої ери. Зазначимо, що дослідження буде 
проведено від становлення принципу відплатної справедливості, який був 
прототипом принципу «non bis in idem». Відплатна справедливість є одним із трьох 
основних різновидів справедливості (зрівнюючої та розподільчої). Вона 
поширюється на сферу покарань за правопорушення, в тому числі й злочини. Біля 
витоків ідеї відплатної справедливості стоїть архаїчний принцип еквівалентної 
відплати (принцип таліону). Зміст відплатної справедливості можна передати 
виразом «покарання має бути рівним шкоді, завданій злочином». У деяких країнах 
збереглася історична назва цього принципу наприклад ст. 6 КК Російської 
Федерації, закріплює принцип справедливості. Ми будемо розглядати принцип 
справедливості як історичну назву кримінального принципу «non bis in idem». 

Зокрема, зазначається, що: «цей принцип відомий з часів римського права: 
«non bis in idem» (не двічі за одне) або більш точно – bis de eadem re non sit actio 
(двічі в одній справі позов недопустимий). Він передбачає, що правове покарання 
повинно бути співмірним правопорушенню (злочину), і якщо особа покарана «по 
праву», тобто співмірно (справедливо), то повторно вона каратися вже не може» 
[4, с. 128]. Однак, на нашу думку, цей принцип був відомий з ранньохристиянських 
часів (більше 2000 років до н.е.). 

Період до нашої ери представлений такими джерелами: Біблія (Х–І ст. до н.е.), 
Закони Хаммурапі (кін. ХХ – поч. ХVI ст.ст. до н.е.), Хетські закони (кін. ХVI–
ХV ст.ст. до н.е.), Середньоасирійські закони (ІІ ст. до н.е.), Закони Ману (ІІ ст. 
до н.е. – І ст. н.е.). Загальними рисами цих пам’яток, як історії, так і права, є те, що 
вони були першими спробами урегулювати відносини «злочину та кари», в них 
чітко прослідковується еволюція розуміння справедливості відносно призначення 
покарання винній особі за вчинений нею злочин. 

«А якщо станеться нещастя, то даси душу за душу, око за око, зуба за зуба, 
руку за руку, ногу за ногу, опарення за опарення, рану за рану, синяка за синяка» 
(Кн. Вихід 20, 21; 23–25). Саме так, в Біблії – книзі книг – визначається наслідки 
тяжких переступів. За уявленнями тогочасного суспільства справедливість 
дорівнювала співмірності у прямому розумінні цього слова, тобто причинена 
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шкода визначала міру покарання, а, точніше, покарання було ідентичне злочину, 
смерть каралася смертю. Така відплатність більш відома, як принцип «таліону», 
винятків з нього не передбачалося. Цей архаїчний принцип став початком 
становлення та розвитку принципу «non bis in idem». Хоча принцип таліону і 
відзначається дещо надмірною жорстокістю, але навряд чи можна заперечити його 
справедливість. Спільними ознаками обох принципів є те, що покарання має 
відповідати злочинному діянню, бути справедливим та, мабуть, ефективним, а 
також елементом цих принципів є рівність осіб перед законом, як це недивно. 
Принципу таліону чужий гуманізм та мета сучасного покарання – виправлення та 
запобігання вчиненню нових злочинів засудженими, так і іншими особами. Проте, 
такий стан речей був цілком виправданий суспільною свідомістю та рівнем права. 
Принцип «non bis in idem» сьогодні виконує ту ж роль, що й «таліон» у свій час, а 
саме встановлює єдине чітке правило, якого повинні дотримуватися при здійсненні 
правової оцінки діяння особи, тим самим не допускається дискримінація та 
забезпечується соціальна та правова справедливість. Саме в принципі недопус-
тимості подвійного інкримінування знаходить своє втілення ідея відплатної 
справедливості – «кожному воздасться за його ділами», що зародилася в часи 
«таліону». 

Не лише в Біблії принцип таліону визначає процедуру оцінки та призначення 
кари, Звід законів Хаммурапі (Законник Хаммурапі) теж чітко називає цей 
принцип. Характерно, що застосування таліону Хаммурапі суттєво розширив, 
порівняно з попередніми часами, а практику грошової компенсації, навпаки, різко 
скоротив – без сумніву, керуючись своїми уявленнями про справедливість, 
частково успадкованими від кочових предків, а частково продиктованими 
бажанням, не давати багатим переваг перед бідними [5]. Хаммурапі постійно 
прагне справедливості за рахунок порівняння покарання з тяжкістю злочину. 
Статті Законника, які були побудовані за принципом таліону, переважно 
формулювалися наступним чином: «Якщо будівельник побудує будинок і виконає 
свою роботу недобре і дім обвалиться, і спричинить смерть господаря, повинен 
будівельник бути вбитим». Своєрідним виявом «таліону» була стаття, згідно з 
якою «кожен хто, неправдиво обвинувачує іншого у вбивстві повинен нести 
відповідну кару, яка передбачається за вбивство, тобто підлягає смертній карі». 

У Хетських законах немає згадки про принцип таліону, навпаки, смертна 
кара та тілесні покарання застосовуються в невеликій кількості випадків 
(переважно за державні злочини), тобто про співмірність покарань та злочинів у 
такому розумінні, яке притаманне Біблії та Законам Хаммурапі не доводиться 
говорити. В цілому, для Законів (хетів) характерна доволі висока, на ті часи, 
свого роду розсудливість. Так, більшість злочинів, у тому числі вбивства, і тим 
більше крадіжки, караються не смертю, а штрафами [6]. Проте, назвати такі 
закони справедливими важко, хоча б тому, що штрафи за злочини вчиненні щодо 
вільної людини в декілька разів були вищими, ніж за такі самі діяння відносно 
раба. Як бачимо, рівність, якої прагнув цар Хаммурапі не притаманна Хетським 
законам. Це означає, що одна з ключових характеристик справедливості – 
рівність – абсолютно відсутня. Звідси, виникають суспільні конфлікти та 
підвищується рівень злочинності. Таким чином, можна констатувати, що 
суспільного блага у суспільстві хетів за допомогою законів досягти не вдалося. 
Крім того, можна поставити під сумнів гуманізм Хетських законів. Він 
пояснюється тим, що хети здебільшого займалися торгівлею та розвивали 
власний товарообіг, тому штрафи, як один зі способів одержання грошей, був для 
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них оптимальним варіантом. Хоча мотиви в такому випадку, мабуть, не мають 
переваги над кінцевим результатом. 

Середньоасирійські закони – це доволі нерозвинуті та слабо організовані акти 
порівняно з попередніми досліджуваними текстами. Їх суть зводиться до 
підтримання панівного стану глави общини та його прав щодо членів сім’ї. Сфера 
правопорушень та покарань не така багата своєю казуальністю, як Законник 
Хаммурапі. Відсутні єдині критерії для застосування покарання та навіть 
встановлення певного виду покарання за злочин, що дає підстави зробити 
висновок, все вирішувалося за волею того, хто здійснював правосуддя, а в деяких 
випадках – глави дому. Так, якщо чоловік або жінка зайшли в дім і вбили чоловіка 
або жінку, вбивць повинно бути передано господарю дому. Якщо його воля, він 
може їх вбити; якщо його воля, він може компенсувати собі втрату, забравши їх 
майно. Також передбачалася можливість призначення покарання «на розсуд царя» 
[7]. Основним проявом принципу справедливості є те, що в Законах передбачалося 
чимала кількість випадків, коли покарання просто не призначалися. 

У Законах Ману принцип відплатної справедливості проявлявся у тому, що 
допускалося вбивство вбивці. Також велике значення мало те, наскільки тяжким 
був злочин, оскільки давався перелік тих діянь, які не були злочинами та тих, які 
відносилися до тяжких гріхів. 

Ідея справедливості покарань чітко простежується у римському праві. Саме в 
Римській імперії було встановлено правило, відповідно до якого кожен, хто заподів 
шкоду повинен понести покарання. При цьому шкода і покарання має бути рівним, 
тобто принцип таліону визнавався на державному рівні, більш того, це був 
правовий звичай. Вважалося, зазнавши рівної шкоди (пошкоджень), потерпілий та 
правопорушник знаходяться у рівних умовах перед державою та відновлюється 
загальна гармонія у взаємовідносинах «потерпілий – злочинець – держава». 

Отже, законодавство періоду до нашої ери, в основному, містило певні 
положення, які свідчили про зародження ідеї відплатної справедливості, яка 
притаманна принципу «non bis in idem». В одних актах ця ідея була домінуючою та 
чітко вираженою, в інших вона підтримувалася частково. В її основу було 
покладено розуміння у ті часи поняття «справедливості» і прагнення його 
реалізувати в суспільстві та державній політиці. При цьому спроби утвердження 
принципу «non bis in idem» у тому розумінні, яке він має у сучасному праві є 
надзвичайно важливим та цінним досвідом. Внесок римського права неоціненний, 
оскільки воно сформулювало лаконічний вираз принципу недопустимості 
подвійного інкримінування та розкрило його зміст, який і сьогодні не завжди 
повною мірою враховується на практиці та у законодавстві. 

Період середніх віків нашої ери характеризується прийняттям великої 
кількості правових актів за основу в яких було взяте римське право. Ми 
зосередимо свою увагу на таких актах: Салічна правда (V–VІ ст.), Баварська правда 
(VІІ–VІІІ ст.), Русько-Візантійський договір 911 року (ІХ ст.), Руська правда 
(Х ст.), Соборне уложення 1649 року (ХVІ ст.). 

Салічна та Баварська правди були законами варварських, германо-франкських 
племен. Основними рисами кримінального права тих часів було те, що усі злочини 
каралися штрафом, навіть за вбивство вільної людини, передбачалася віра, тобто 
грошеве покарання. Кожен злочин мав свою ціну. Принцип справедливості у цих 
законах забезпечувався тим, що за певний однаковий вид злочинів встановлювалося 
приблизно рівний розмір штрафу. Наприклад, при крадіжці на полюванні або 
рибальстві призначалися штрафи залежно від предмета вкраденого від 12 до 30 сол [8]. 
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У свою чергу Руська правда також відмовилася від тілесних покарань, за 
винятком побиття холопом вільної людини. Покаранням за злочини був штраф 
(віра для князя та головщина для потерпілого або його родичів). Головне правило 
Руської правди можна сформулювати так: злодію, бий, кради, вбивай, скільки 
хочеш, тільки за все плати справно. В цілому, основним порушенням принципу 
справедливості в Руській правді було те, що життя холопа не становило жодної 
цінності на відміну від благ панівної верхівки (не говорячи про їх життя). 

В Русько-Візантійському договорі 911 року та Соборному уложенні 1649 року 
зберігається смертна кара та тілесні покарання, а також встановлена система 
штрафів. Головною метою покарання було залякування, відплата з боку держави, 
ізоляція злочинця від суспільства. Якщо говорити про ідею відплатності, то вона 
реалізовувалася саме через покарання вбивства смертною карою. Ці два акти 
різняться за часом прийняття, але вони рівною мірою наслідують принцип таліону 
з усіма його вадами, про які йшлося вище. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що період середніх віків ще більше 
пройнятий ідеєю справедливого покарання, гуманного та рівного ставлення до осіб 
незалежно від їх походження та соціального становища, що сьогодні втілена у 
кримінально-правовому принципі «non bis in idem». 

Становлення певного правового принципу, у тому числі принципу «non bis in 
idem», відбувалося у певній послідовності: спочатку було виявлено певну 
об’єктивну повторюваність фактів в сфері держави і права, яка може бути оцінена 
позитивно або негативно. Так чи інакше, правовий принцип виникає на основі 
закономірності, але суттєво відрізняється від неї механізмом дії – він завжди 
втілюється в життя свідомо, через силу державного примусу [9, с. 41–42]. Принцип 
«non bis in idem» є загальновизнаним, проте на сьогоднішній день не має єдиного 
розуміння його змісту, хоча не піддається сумніву те, що свій початок цей принцип 
бере з часів існування канонічного та звичаєвого права. Варто зауважити, що 
процес розвитку принципу «non bis in idem» ще не завершився. Остаточно не 
встановлено його зміст, не визначено місце цього принципу в системі права в 
цілому та кримінального права зокрема. На цьому етапі, однозначно, можна 
стверджувати, що принцип «non bis in idem» вкоренився у кримінальному праві 
України, у вузькому значенні його зміст розкривається через поняття справедли-
вості, він є тісно пов’язаний з іншими принципами кримінального права, зокрема 
принципом економії кримінально-правової репресії, принципом індивідуалізації 
кримінальної відповідальності, а також принципами кримінально-правової каліфі-
кації, наприклад принципами точності та повноти. Окрім того, даний принцип 
отримав своє закріплення саме, як принцип кримінального права, принцип 
справедливої кари за злочин, яка ґрунтується на ідеї відплатності та співмірності 
шкоди її наслідку у вигляді покарання. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ:  

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

С. Ільницька  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті автор робить порівняльний аналіз кримінально-правової охорони 
конституційного ладу. Особливу увагу зосереджено на дослідженні складів злочинів та 
проблемних питань охорони конституційного ладу у романо-германській, англо-
американській та мусульманській правових системах. Автор обґрунтувала необхідність 
вилучення з Кримінального кодексу України положення ч. 1 ст. 109 такого змісту: дії, 
вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади. 

Ключові слова: конституційний лад, кримінально-правова охорона, порівняльний 
аналіз, англо-американська правова система, романо-германська правова система. 

Належна кримінально-правова охорона конституційного ладу держави є 
гарантією її стабільності. 

Недостатній науковий рівень розробленості цієї теми, відсутність публікацій у 
сфері порівняльно-правового аналізу кримінально-правової охорони конститу-
ційного ладу, недоліки законодавчих конструкцій положень Кримінального 
Закону, що регулюють це питання і зумовлюють необхідність проведення 
наукового дослідження в сфері порівняльно-правового аналізу кримінально-
правової охорони конституційного ладу зарубіжних держав. 

Порівняльне кримінальне право є частиною науки порівняльного права. Під 
ним необхідно розуміти сукупність знань про кримінально-правові системи 
сучасності, їхню історію і закономірності розвитку [1, c. 3].  

Саме знання кримінально-правових норм зарубіжних країн дає змогу нам 
поглибити наші знання в галузі кримінального права, удосконалити кримінально-
правові норми національного права, доповнюючи його нормами кримінальних 
кодексів зарубіжних країн або навпаки провести декриміналізацію певних діянь, 
усунути можливі колізії між нормами тощо. Як слушно зазначає В.М. Додонов, 
порівняльне кримінальне право сприяє гармонізації і вдосконаленню національних 
кримінальних законодавств, полегшує взаємодію різних органів і держав у 
боротьбі зі злочинністю [1, с. 3]. 

Оскільки під порівняльним кримінальним правом розуміють сукупність знань 
про кримінально-правові системи сучасності, необхідно визначити, які ж правові 
системи виділяють у теорії держави і права. 

Різні науковці, залежно від вибору певних критеріїв, виокремлюють різні види 
правових систем. Найправильнішою видається поділ правових систем на три 
великі групи: 

1) романо-германська (континентальна); 
2) англо-американська; 
3) мусульманська. 
У деяких країнах є змішані системи кримінального права [1, c. 32]. 
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Отже, детальніше розглянемо кожну із них та яке місце надається 
кримінально-правовій охороні конституційного ладу в різних правових системах 
сучасності. 

Романо-германська (континентальна) система кримінального права характери-
зується такими основними рисами, як: 

1) наявність у кримінальних кодексах загальнотеоретичного визначення 
норм-цілей, задач Кримінального кодексу, мети покарання; 

2) формально-матеріальне визначення злочину; 
3) закріплення інституту судимості; 
4) наявність спеціальних розділів про відповідальність неповнолітніх в 

Особливій частині КК; 
5) намагання повністю кодифікувати кримінальне право, включення всіх 

складів злочину в Особливу частину КК, відсутність спеціальних, окремих 
воєнних кодексів тощо [1, c. 33]. 

У рамках романо-германської правової системи можна виділити такі групи: 
французька; германська; італо-іберійська; група СНГ; «югославська» [1, с. 34]. 

До романо-германської правової системи кримінального права належать: 
Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Бельгія, Люксембург, Ліван, Сирія, Алжир, 
Марокко, Туніс, Польща, Росія, Казахстан, Грузія, Китай, Латвія, Литва, Україна та 
ін. Тож детальніше зупинимося на характеристиці окремих з них. 

Кримінальний кодекс Республіки Польща передбачає відповідальність за 
злочини проти безпеки держави. Ці злочини визначені у главах XVII «Злочини 
проти Республіки Польща» та XVIII «Злочини проти обороноздатності» [2]. 

Зокрема, § 1 та 2 ст. 127 розділу XVII польський законодавець присвячує 
кримінально-правовій охороні конституційного ладу.  

Відповідно до § 1 кримінально-протиправними вважатимуться дії, вчинені з 
метою насильницької зміни конституційного ладу Республіки Польща особами, які 
попередньо домовились про спільне їх вчинення [2].  

Враховуючи великий ступінь суспільної небезпеки таких дій, законодавець за 
їх вчинення встановив покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 
двадцяти п’яти років або довічне позбавлення волі [2].  

Окремо, в § 2 ст. 127 розділу XVII КК Республіки Польща передбачена 
відповідальність за готування до злочину, передбаченого § 1. За вчинення таких 
дій особа підлягає кримінальній відповідальності у вигляді позбавлення волі на 
строк не менше трьох років [2]. 

Також польський законодавець передбачає умови звільнення від кримінальної 
відповідальності за цей злочин. 

Відповідно до § 1 статті 131 не підлягатиме покаранню особа, яка: 
– добровільно припинила подальшу діяльність; 
– повідомила органу, який уповноважений розкривати злочини, всі суттєві 
обставини вчиненого діяння [2]. 
Однак таке звільнення може відбуватися лише на стадії замаху на злочин.  
Цікавим є положення ст. 138 КК Республіки Польща, відповідно до якого 

злочином визнаватимуться дії, вчинені з метою насильницької зміни конститу-
ційного ладу держав-союзників, якщо така держава гарантує взаємність [2]. 

Дещо схожими є норми Кримінального закону Грузії. Він, як і більшість 
пострадянських держав, закріпив окремий розділ, присвячений злочинам проти 
держави [3]. 
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Зокрема, глава XXXVII розділу XI закріплює відповідальність за злочини 
проти основ конституційного ладу і безпеки Грузії. 

Відповідно до статей 315 та 317 Кримінального закону Грузії кримінально-
протиправними вважатимуть такі діяння, як: 

1) змова на вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституцій-
ного ладу; 

2) вчинення заворушень із вищезазначеною метою; 
3) вчинення заворушень з метою насильницької зміни конституційного ладу, 

якщо вони потягли смерть особи чи інші тяжкі наслідки; 
4) публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу чи до 

озброєння з тією самою метою; 
5) розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни 

конституційного ладу [3]. 
Як і польський законодавець, грузинський також встановлює досить значну 

міру покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20-ти років. 
У разі, якщо особа вчинила будь-які з зазначених дій, передбачених пунктами 1–3, 

вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Умовами такого 
звільнення є: 

– добровільна відмова від вчинення злочину; 
– своєчасне повідомлення органу державної влади про вчинення такого 
злочину; 

– вжиття заходів для відвернення заподіяння шкоди інтересам Грузії [3]. 
Якщо ж така змова чи заворушення з вищезазначеною метою буде вчинена 

громадянами Грузії чи особами без громадянства, які постійно проживають на 
території Грузії, то їх вважатимуть такими, що вчинили державну зраду (ст. 307 
глави XXXVII розділу ХІ) [3]. 

Державною зрадою визнає посягання на конституційний порядок держави і 
законодавець Федеративної Республіки Німеччина. 

Так, відповідно до § 81 глави 2 розділу 1 Кримінального закону ФРН 
кримінально-протиправними вважатиметься: 1) будь-яка спроба з допомогою 
застосування насильства змінити конституційний порядок, встановлений Основним 
законом Федеративної Республіки Німеччина (п. 2 ч. 1 ст. 81); 2) будь-яка спроба з 
допомогою погрози застосування насильства змінити конституційний порядок, 
встановлений Основним законом Федеративної Республіки Німеччина [4]. 

Відповідно до Кримінального закону, під посяганням на конституційні основи 
необхідно розуміти такі посягання, суб’єкти яких прагнуть ліквідувати чи 
позбавити сили будь-якого з конституційних принципів [4]. 

Законодавець Федеративної Республіки Німеччина зачислює ці злочини до 
таких, що становлять підвищений ступінь суспільної небезпеки. Так, до осіб, які їх 
вчинили, пропонує застосовувати найтяжчий вид покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі. І лише в окремих випадках особі може бути призначене 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 10 років [4]. 

Крім відповідальності за державну зраду ФРН, Кримінальний Закон у § 82 
глави 2 розділу 1 передбачає відповідальність за державну зраду Землі. 
Відповідно до цього параграфа, під державною зрадою Землі необхідно розуміти 
застосування насильства чи погрози його застосування з метою змінити 
конституційний порядок, передбачений Конституцією Землі. Такі дії караються 
позбавленням волі від одного до 10 років, а в легших випадках – на строк від 
6 місяців до 5 років [4]. 
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Також законодавець у Кримінальному кодексі, а саме § 83, передбачає умови 
дійового каяття у зв’язку з вчиненням вищезазначених дій. До них зачислюють: 
добровільну відмову особи від подальшого виконання діянь, передбачених 
параграфами 81 та 82; 

– усунення чи суттєве зменшення небезпеки можливості продовження 
вищезазначеної діяльності іншими особами; 

– недопущення цією особою можливості доведення злочину до кінця [4]. 
Навіть якщо зазначена небезпека доведення такого діяння до кінця усувається 

чи суттєво зменшується без допомоги цієї особи, достатньо буде її добровільних 
зусиль для досягнення такої мети. 

У разі виконання особою першої та другої або(і) третьої ознак суд на свій 
розгляд може пом’якшити покарання чи відмовитися від його застосування [4]. 

Варто зазначити, що, на відміну від розглянених попередніх кодексів, крім 
призначення особі покарання у вигляді позбавлення волі, суд також може 
застосувати покарання у вигляді позбавлення можливості займати публічні посади 
та можливість користуватися певними правами. 

Кримінальна відповідальність за посягання на конституційний лад закріп-
лена і в Кримінальному кодексі Швейцарії у статтях 275, 275bis, 275ter. Зокрема, 
ст. 275 розділу 13.3 книги 2 передбачає відповідальність за посягання на 
конституційний порядок, під яким розуміють вчинення дій, спрямованих на 
протиправну зміну конституційного порядку конфедерації чи її кантонів або його 
порушення. Крім цього, у ст. 275bis передбачена відповідальність за проведення 
пропаганди іноземної держави, яка спрямована на насильницьке повалення 
конституційного порядку Конфедерації чи кантону, а стаття 275ter забороняє 
заснування об’єднань з метою вчинення дій, передбачених статтею 275bis, вступ 
у такі об’єднання чи участь у них, а також заклики до створення такого 
об’єднання чи виконання його вказівок [5]. 

Вчинення будь-яких дій, спрямованих на те, щоб використовуючи силу, 
змінити конституцію Федерації чи кантону, вважатиметься державною зрадою 
(книга 2, розділ 13.1, ст. 265) [5]. 

Положення щодо охорони конституційного ладу містяться і в КК Литви, 
однією з глав якого стала глава XVI «Злочини проти незалежності, територіальної 
цілісності та конституційного ладу Литовської держави». Ця глава, окрім інших 
кримінально-протиправних діянь, передбачає: 

1) створення збройних угруповань, метою яких є незаконна зміна конститу-
ційного ладу Литовської республіки;  

2) створення організації з вищезазначеною метою (ст. 121); 
3) пособництво іншій державі або організації в діях, спрямованих проти 

конституційного ладу республіки (ст. 118); 
4) публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу (ст. 122); 
5) публічні заклики до створення збройних угруповань з такою метою 

(ст. 122) [6]. 
Будь-які інші дії не вважаються кримінально протиправними, оскільки в 

Кримінальному кодексі цієї держави міститься вичерпний перелік таких діянь.  
Значний інтерес викликають Кримінальні кодекси Латвійської Республіки та 

Республіки Білорусь. 
Так, відповідно до ст. 81 глави 10 Кодексу Латвійської Республіки кримінально-

протиправними вважаються: 
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– публічні заклики до насильницької зміни державного ладу;  
– розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій [7]. 
Схоже розуміння кримінально-протиправних дій, які посягають на конституцій-

ний лад держави, законодавець закріпив у главі 32 розділу ХІІІ Кримінального 
кодексу Республіки Білорусь.  

Відповідно до ст. 361 цієї глави особа підлягає кримінальній відповідаль-
ності за: 

1) публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу Республіки 
Білорусь (ч. 1); 

2) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч. 1); 
3) будь-які дії, передбачені ч. 1 вищевказаної статті, вчинені з використанням 

засобів масової інформації (ч. 3) [8]. 
Як бачимо, і законодавець Латвійської Республіки, і Республіки Білорусь, на 

відміну від Кримінального кодексу України, встановлює кримінальну відповідаль-
ність лише за вчинення дій, що викликають намір, рішучість в інших осіб змінити 
конституційний лад, залишаючи поза увагою безпосередні дії, спрямовані на зміну 
конституційного ладу країни. Однак, відсутність норми, що встановлює відпові-
дальність за безпосередні дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу, є цілком логічним, а положення ч. 1 ст. 109 КК України «дії, 
вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади» має бути вилучене, оскільки:  

1) під діями, вчиненими з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади, є лише суспільно-
небезпечні (керуючись ч. 1 ст. 11 КК України злочином визнаються лише 
суспільно-небезпечні дії), кримінально-протиправні дії (тобто не будь-які 
дії, а лише ті, які передбачені у статтях КК України), спрямовані на 
досягнення злочинної мети. А отже, враховуючи, що такі дії вже передбачені 
іншими статтями КК, немає необхідності ще раз встановлювати 
кримінальну відповідальність за них у ст. 109 КК України. А той факт, що 
такі дії вчиняються саме з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади, можна 
враховувати в разі призначення покарання; 

2) дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади в низці випадків визнаватимуться менш 
суспільно-небезпечними, ніж вчинення таких дій без зазначеної мети. 
Наприклад, вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини, 
з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади, відповідно до ч. 1 ст. 109 КК України 
каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, а вчинення таких 
дій без зазначеної мети, відповідно до ч. 3 ст. 258 КК України позбавленням 
волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. 

Відповідальність за насильницьку зміну конституційного ладу містить також 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан.  

Зокрема, кримінально протиправними вважатимуться: 
1) дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу Республіки 

Казахстан (ст. 168 гл. 5); 
2) організація озброєного бунту або активна учать у ньому з метою насиль-

ницької зміни конституційного ладу (ст. 169 КК РК); 
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3) публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу Республіки (ч. 1 ст. 170 КК); 

4) публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу Республіки вчинення з використанням засобів масової інформації або 
організованою групою, або особою, раніше судимою за цією статтею 
(ч. 2 ст. 170 КК ) [9]. 

Як бачимо, питанню кримінально-правової охорони конституційного ладу 
Республіки Казахстан законодавець приділяє значну увагу.  

У Кримінальному кодексі Російської Федерації міститься окрема глава 29 
розділу Х під назвою «Злочини проти основ конституційного ладу и безпеки 
держави». Так, стаття 278 цієї глави під назвою «насильницьке захоплення влади 
чи насильницьке утримування влади» передбачає кримінальну відповідальність за 
дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації. 
Покарання за цей злочин застосовується у вигляді позбавлення волі на строк від 
12 до 20-ти років з обмеженням свободи до двох років [10]. 

Кримінально-протиправними вважатиметься також організація озброєного 
бунту чи активна участь у ньому з метою повалення чи насильницької зміни 
конституційного ладу Російської Федерації (ст. 279 КК РФ) [10]. 

Великий інтерес представляє також Кримінальний кодекс Китайської народної 
Республіки. Будучи соціалістичною державою та наслідуючи традиції Радянської 
ССР, кримінально-протиправними вважає дії, спрямовані на повалення саме соціаліс-
тичного ладу. До таких дій згідно зі ст. 105 глави 1 розділу 2 можна зачислити: 

1) організацію дій, спрямованих на повалення соціалістичного ладу; 
2) підготовчі дії, вчинені із зазначеною метою; 
3) вчинення дій, спрямованих на повалення соціалістичного ладу Китайської 

народної Республіки [11]. 
Кримінальний кодекс Китайської Республіки диференціює відповідальність 

залежно від суб’єктів, що вчиняють такі дії. 
Зокрема, якщо організація, підготовка чи вчинення дій, спрямованих на 

повалення соціалістичного ладу втілюється організаторами чи особами, які 
вчинили тяжкі злочини, ці особи підлягають кримінальному покаранню у вигляді 
довічного позбавлення волі чи позбавлення волі на строк більше 10 років. Ті самі 
діяння, вчинені активними учасниками злочину – позбавленням волі на строк від 
трьох до 10 років. Що ж стосується інших учасників, які вчиняють такі діяння, то 
вони караються позбавленням волі на строк до трьох років, короткостроковим 
арештом, наглядом чи позбавленням політичних прав [11]. 

Крім цього закон про кримінальну відповідальність встановлює кримінально-
правову заборону вчиняти підбурювання до повалення соціалістичного ладу, яке 
здійснюється з допомогою обману, наклепницьких видумок та інших способів [11]. 

Якщо ж особа вчиняє вищезазначені дії, з метою повалення соціалістичного 
ладу за змовою з зарубіжними структурами, організаціями чи приватними особами, 
то відповідно до ст. 106 вони тягнуть за собою застосування максимально суворих 
заходів покарання із передбачених у вищезазначених статтях [11]. 

Також зазначимо, що відповідно до статті 107 кримінально-протиправними 
вважатимуться такі дії, як матеріальна підтримка організацій та приватних осіб, які 
вчиняють протиправні дії, передбачені ст. 105 на території Китайської народної 
Республіки, представниками зарубіжних та китайських структур і організацій, а 
також приватними особами [11].  
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Ще однією правовою системою сучасності є англо-американська правова 
система. Вона сформована унаслідок колоніальної експансії Великобританії. 
Англійське загальне право тією чи іншою мірою діє майже у всіх країнах, які були 
під владою чи протекторатом британської корони [1, с. 38]. В наш час англо-
американська система діє в більше ніж 60-ти країнах світу та характеризується 
такими ознаками: 

1) джерелом права є судовий прецедент; 
2) як джерело права використовується правовий звичай, правова доктрина і 

закон; 
3) відбувається поділ права на загальне право і право справедливості; 
4) відсутній поділ права на галузі; 
5) високий рівень самостійності суддів [12, c. 182] тощо. 
Представниками англо-американської системи права є Англія, США, Ірландія, 

Австралія, ПАР, Ямайка та багато ін. 
У рамках англо-американської системи кримінального права виділяють дві 

групи: 
– країни з некодифікованим кримінальним правом (Англія); 
– країни з кодифікованим кримінальним правом (окремі штати США). 
Зокрема, Кримінальні кодекси Австралії [13], Штату Техас [14] та багатьох 

інших країн, які належать до англо-американської правової системи кримінального 
права, не регулюють питання кримінально-правової охорони конституційного ладу, а 
лише містять окремі положення, що стосуються злочинів проти безпеки держави. 
Проте, видається, що в країнах англо-американської системи кримінального права, а 
тим більше країнах з усталеною демократією, немає необхідності закріплювати 
норму щодо охорони конституційного ладу. Це можна пояснити так: 

1) оскільки під демократією необхідно розуміти таку форму державно-
політичного устрою, що ґрунтується на визнанні народу джерелом влади в 
країні, а отже, влада повинна цілком належати народові і ґрунтуватись на 
його волі, то лише народ, який є носієм і єдиним джерелом влади, може 
визначати і змінювати конституційний лад в державі. Влада здійснюється 
безпосередньо народом або через обраних представників до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. Ці органи в 
демократичних країнах є незалежними і здійснюють свої повноваження 
ефективно в інтересах народу і на захист народу. А отже, будь-яка спроба 
змінити конституційний лад в державі неправомірним шляхом чи, тим 
більше, повалити такий конституційний лад, видається практично 
неможливою;  

2) англо-американська правова система характеризується наявністю так 
званого правового прецеденту, під яким необхідно розуміти джерело права, 
виражене в об’єктивованому рішенні органу держави, яке містить 
юридичне положення або надає тлумачення спірному питанню, або ж 
вирішує не передбачене у законі питання та якому надається формальна 
обов’язковість при вирішенні всіх наступних аналогічних справ. А отже, у 
разі посягання на конституційний лад держави, навіть у разі відсутності 
норм, що регулюють питання відповідальності за посягання на 
конституційний лад держави, це питання може бути врегульоване на рівні 
правового прецеденту. Тому, кримінальні кодекси більшості країн з англо-
американською системою кримінального права закріплюють лише 
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посягання, які вчиняються найчастіше чи становлять найбільшу небезпеку 
для держави та суспільства (наприклад, Кримінальний кодекс більшості 
штатів закріплює відповідальність за терористичний акт, посягання на 
життя та здоров’я, крадіжку, грабіж тощо). 

До третьої групи правових систем входить мусульманська система 
кримінального права. Кримінальне право тут становить складову частину релігії 
ісламу, його нормативну сторону. Джерелами права являються Коран, сунна та 
норми, сформульовані мусульмансько-правовою доктриною на основі іджми 
(думки найавторитетніших знавців ісламу з питань правовірних) та кияса 
(судження по аналогії) [1, с. 41].  

Мусульманські правознавці всі правопорушення поділяють на три частини: 
– посягання, які порушують права Аллаха (найнебезпечніші); 
– посягання, які порушують права окремих осіб; 
– інші правопорушення [1, c. 41–42]. 
Представниками країн мусульманської системи кримінального права є Іран, 

Лівія Пакистан, Судан, Малайзія та ін. 
Наприклад, охарактеризуємо Кримінальний кодекс Ірану та місце кримінально-

правової охорони конституційного ладу в цій державі. 
Зокрема, частини 5 розділу 1 Закону про Ісламські кримінальні покарання 

Ісламської народної республіки Іран передбачає відповідальність за злочини проти 
внутрішньої і зовнішньої безпеки країни [15, с. 231–237]. 

Відповідно до статті 500 кримінально-протиправною є пропагандистська 
діяльність, вчинена у будь-якій формі проти державного ладу Ісламської 
Республіки або в інтересах яких-небудь груп і організацій, ворожих державному 
ладу країни. За вчинення таких дій особа підлягає кримінальній відповідальності у 
вигляді тюремного ув’язнення від трьох місяців до одного року [15, c. 232]. А у ч. 2 
ст. 504 зазначено, що у разі схилення військовослужбовців чи осіб, які належать до 
обслуговуючого персоналу Збройних сил до бунту, дезертирства, здачі в полон чи 
невиконання воєнних обов’язків з метою повалення державного ладу країни, особа 
підлягає відповідальності у вигляді тюремного ув’язнення строком від 2 до 
10 років [15, c. 233]. 

Як бачимо, Закон про ісламські кримінальні покарання Ісламської народної 
республіки Іран питанню охорони конституційного ладу держави приділяє також 
увагу, як і інші країни, які ми вже розглядали вище. Проте, проаналізувавши 
санкцію, яку встановив іранський законодавець за посягання на державний лад 
ісламської держави, ми можемо побачити, що на думку законодавця такі посягання 
не становлять великої суспільної небезпеки, на відміну від злочинів проти релігії, 
які є найнебезпечнішими.  

Отже, проаналізувавши КК країн, які належать до різних правових систем 
кримінального права, можна зробити такі висновки: 

1. В умовах неусталеної демократії, сучасної політичної нестабільності та дії 
влади не тільки не в інтересах народу, а часто і всупереч волі народу, невизнання 
народу як єдиного джерела влади в Україні, цілковита взаємозалежність органів 
державної влади один від одного, а відтак, ігнорування принципу незалежності 
державних органів та підкорення їх лише закону, питання охорони конститу-
ційного ладу в Україні має надзвичайно важливе значення;  

2. Більшість країн, які належать до континентальної системи права та деякі 
ісламські країни так чи інакше закріпили положення, що стосуються кримінально-
правової охорони конституційного ладу держави та встановили значні санкції за 
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вчинення таких посягань. Лише країни, що належать до англо-американської 
системи кримінального права не містять положень у кримінальному законі щодо 
охорони конституційного ладу держави. Проте у разі вчинення дій, спрямованих на 
незаконну зміну чи повалення конституційного ладу держави, навіть у разі 
відсутності норм, що регулюють питання відповідальності за таке посягання, це 
питання може бути врегульоване на рівні правового прецеденту.  

3. Деякі країни континентальної системи кримінального права встановили 
кримінальну відповідальність лише за вчинення дій, що викликають намір, 
рішучість у інших осіб змінити конституційний лад, залишаючи поза увагою 
безпосередні дії, спрямовані на зміну конституційного ладу країни. Однак 
відсутність норми, що встановлює відповідальність за безпосередні дії, вчинені з 
метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, є цілком 
логічною, а положення частини 1 статті 109 КК України «дії, вчинені з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на захоплення 
державної влади» потребує вилучення, оскільки:  

1) під діями, вчиненими з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади, є лише 
суспільно небезпечні (виходячи з ч. 1 ст. 11 КК України злочином 
визнаються лише суспільно-небезпечні дії), кримінально-протиправні 
(тобто не будь-які дії, а лише ті, які передбачені в статтях КК України) дії, 
спрямовані на досягнення злочинної мети. А отже, враховуючи, що такі дії 
вже передбачені іншими статтями КК, немає необхідності ще раз 
встановлювати кримінальну відповідальність за них у статті 109 КК 
України. А той факт, що такі дії вчиняються саме з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної 
влади, можна враховувати в разі призначення покарання; 

2) дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади у низці випадків визнаватимуться 
менш суспільно-небезпечними, ніж вчинення таких дій без зазначеної мети. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА  
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

С. Ильницкая  

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье автор проводит сравнительный анализ уголовно-правовой охраны 
конституционного строя. Особое внимание сосредоточено на исследовании составов 
преступлений и проблемных вопросах охраны конституционного строя в романо-
германской, англо-американской и мусульманской правовых системах. Автором 
обоснована необходимость исключения из Уголовного кодекса Украины положения 
ч. 1 ст. 109 УК следующего содержания: Действия, совершенные с целью насиль-
ственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государ-
ственной власти. 

Ключевые слова: конституционный строй, уголовно-правовая охрана, 
сравнительный анализ, англо-американская правовая система, романо-германская 
правовая система. 
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CRIMINAL-LEGAL SAFEGUARDING OF CONSTITUTIONAL 
SYSTEM: COMPARITIVE-LEGAL ASPECT 

S. Il’nyts’ka 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article concerns the comparative analysis of criminal-legal safeguarding of 
constitutional system. Specific attention is paid to the research of corpus delicti and issues of 
constitutional system safeguarding in common law, continental law and Islamic law systems. It 
is substantiated the necessity of exclusion of the provision, stipulated by part 1 art. 109 of the 
Criminal Code of Ukraine: «Actions, committed with the aim of violent change or overthrowing 
of constitutional system or seizure of state power». 

Key words: constitutional system, criminal-legal safeguarding, comparative analysis, 
common law system, continental law system. 
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ПОНЯТТЯ ПОМИЛКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ 

Б. Мелих 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Автор досліджує поняття помилки за кримінальним правом, аналізує основні підходи 
українських та зарубіжних учених щодо цього питання, оцінює їх переваги та недоліки. 
Опираючись на результати дослідження, автор наводить власне визначення помилки за 
кримінальним правом. 

Ключові слова: помилка, омана, неправильне уявлення, фактичні обставини діяння, 
юридичні властивості діяння. 

Відмінність наукового знання від повсякденного полягає у його чіткій 
структурованості. Осьовим елементом структури знання про той чи інший предмет 
повинно виступати його поняття. Саме в ньому зосереджене своєрідне інформаційне 
ядро, що є основою для більш детального дослідження того явища, яке стоїть за 
відповідним поняттям. Поняття, залежно від способу визначення, стисло відображає 
найбільш вагомі для наукового дослідження характеристики явища – його родово-
видову приналежність, суттєві та необхідні ознаки, риси, які дозволяють 
відмежувати його від суміжних явищ, тощо. На основі цих даних дослідник має 
можливість аналізувати значення та прогнозувати наслідки зовнішнього впливу на 
відповідне явище, вивчати його окремі прояви у різних умовах. 

Таке надзвичайно важливе значення поняття зумовлює особливі вимоги до 
його визначення. Характеристики, які формують поняття повинні бути істотними, 
стабільними та стосуватися усіх без винятку проявів відповідного явища. До того 
ж, слід мати на увазі, що деякі поняття можуть використовуватися у різних галузях 
людського знання для позначення дещо відмінних явищ. Системність наукового 
знання, як одна з його головних характеристик, вимагає, щоби зміст поняття, яке 
використовується у різних галузях науки, незважаючи на притаманні їм 
особливості, не був суперечливим. 

Це стосується і такого міжгалузевого поняття як помилка, котре, крім 
юридичних дисциплін, широко використовується у логіці, соціології, психології, 
філософії, а також у багатьох природничих дисциплінах. 

Проблема визначення помилки за кримінальним правом ускладнена ще й тим, 
що в українській мові існує декілька слів-синонімів помилки, які часто вживаються 
у науковій літературі. Це зумовлює необхідність проведення розмежування між 
терміном «помилка» та цими поняттями. 

Така проблема характерна не лише для української науки. У спеціальній 
літературі вказано, що у давньогрецькій, латинській, а пізніше і в англомовній, 
франкомовній та інших європейських наукових традиціях також не існувало 
усталеного зразка вживання поняття «помилка» та його синонімів [1, с. 9–10]. 
Міркування про такий стан речей висловлює український філософ Д. Прокопов. Як 
зазначає автор, «… вже на рівні первинного пошуку терміну (адже, на відміну від 
істини, яка здебільшого однозначно має на увазі «veritas» та «verum», у хиби ми 
зустрічаємо надмірну кількість образів та виявів), ми стикаємося з неможливістю 
чіткого й однозначного встановлення того, що є хиба. Причому, в даному випадку 
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ми прагнемо віднайти навіть не стільки зміст цього поняття, скільки його звичайну 
граматичну форму» [1, с. 10]. 

Ця думка, якщо взяти до уваги вимогливе ставлення щодо чіткості та 
недвозначності наукової термінології, підкреслює важливість розмежування 
поняття «помилка» та його синонімів, і визначення місця кожного з них в ієрархії 
наукових знань загалом та кримінального права зокрема. 

В українській науковій літературі близькими за значенням до слова «помилка» 
є слова «омана», «заблудження» («заблуд»), «хиба» тощо. У словниках синонімів 
української мови наведено такі синоніми відповідних слів: 

1) «омана» (як хибне уявлення) – заблуд [2, с. 262], обман, ілюзія, злуда  
[3, с. 66]; 

2) «помилка» – огріх, прогріх, хиба [4, с. 311], погрішність, похибка, неточність, 
упущення, заблуд [5, с. 312]; 

3) «хиба» – недогляд, недолік, помилка, огріх, похибка [6, с. 444]. 
Великий тлумачний словник української мови синонімом помилки називає 

діалектне слово «омилка», яке вживається, переважно, на Західній Україні [7, с. 842]. 
Однак, не зважаючи на значну схожість, кожне з цих слів має притаманне лише 

для нього семантичне значення. У Словнику української мови наведені, серед інших, 
такі значення відповідних слів: 

1) «Заблуд» – хибна, помилкова думка, неправильне уявлення; помилка [8, с. 24]. 
2) «Омана» – 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, 

викривленим зображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що 
помилково сприймається як дійсний. 2. Стан людини, коли вона помилково 
сприймає що-небудь уявне за дійсне [9, с. 691]. 

3) «Помилка» – Неправильність у вчинках, діях і т. ін.; неправильна думка, 
хибне уявлення про когось, щось [10, с. 118]. 

4) «Хиба» – Недогляд, помилка і т. ін. в чому-небудь [11, с. 51]. 
Розкрити зміст терміну «помилка» може допомогти похідне від нього слово 

«помилятися», яке має такі значення: 1) допускати неправильність у підрахунках, 
написанні слова тощо; недорахуватися якої-небудь суми, недодати чи передати 
якусь суму; 2) неправильно робити що-небудь; неправильно думати, викривляючи 
істину; створювати неправильну думку про когось; допускати неправильність у 
передбаченнях; 3) переплутувати що-небудь з чимсь однорідним або подібним; 
одну особу вважати за іншу, подібну чим-небудь до першої [12, с. 119–120]. 

З аналізу змісту відповідних словників можна зробити декілька висновків. По-
перше, можна говорити про наявність серед проаналізованих слів принаймні двох 
синонімічних пар: «омана – заблудження» (позначають помилкові думки, 
неправильне уявлення) та «помилка – хиба» (стосуються, передусім, неправиль-
ності у вчинках). Перші два поняття означають стан, у якому перебуває особа, і 
який характеризується наявністю у неї неправильних знань або думок про певний 
предмет. Два ж наступні поняття стосуються, крім того, ще й тих випадків, коли 
такі знання або думки були об’єктивовані через поведінку особи – її дії (в тому 
числі слова) або бездіяльність. Цей висновок є надзвичайно цінним для визначення 
відповідних кримінально-правових понять, зокрема помилки. По-друге, як зазначає 
Т.М. Марітчак, «семантичний аналіз поняття «помилка» дозволяє виділити щонай-
менше дві її ознаки: а) помилка полягає в неправильності, неточності, спотворенні 
істини; б) це така неправильність, яка допущена ненавмисно, без певної мети» 
[13, с. 30]. 
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При дослідженні помилки за кримінальним правом неможливо оминути 
увагою наявність значної кількості праць з цієї проблематики, виданих російською 
мовою. Враховуючи схожість правових систем України та Російської Федерації, 
проігнорувати їх було б неправильно. Однак, перш ніж приступити до розгляду 
відповідних наукових праць, слід зробити деякі застереження щодо співвідно-
шення російської та української термінології. 

У переважній більшості російськомовних джерел фігурують терміни «ошибка» 
та «заблуждение» і саме на їхньому співвідношенні ґрунтується теоретична база 
відповідних досліджень [14, с. 33–35; 15, с. 8–12; 16, с. 19–23]. 

Відповідно до одного з найновіших російсько-українських словників – 
словника, випущеного під редакцією проф. В.В. Жайворонка, «заблуждение» 
перекладається як помилка, помилкова (хибна, неправильна) думка, помилковий 
(хибний, неправильний) погляд, омана [17, с. 258], а «ошибка» – як помилка, 
похибка [18, с. 726]. Дещо ширше коло варіантів перекладу пропонує авторитетний 
Російсько-український словник, що вийшов за загальною редакцією академіка 
А.Ю. Кримського. Відповідно до цього словника, слово «заблуждение» означає 
помилку, помилкову (неправдиву) думку, помилковий (неправдивий) шлях, омилення, 
зблукання [19, с. 5], а «ошибка» – помилку, омилку, похибку, хибу [20, с. 154]. 
Наведені варіанти перекладу демонструють, що обидва слова можуть вживатися у 
значенні помилки, а це, в свою чергу, може призвести до деякої термінологічної 
невизначеності. Однак, на підставі аналізу інших відповідників цих понять, не 
вдаючись до більш глибокого з’ясування їхнього змісту, можна ототожнити російське 
«заблуждение» з оманою, а «ошибку» – з помилкою. З урахуванням такого принципу 
здійснено переклад з російськомовних джерел у цій роботі. 

Даючи визначення помилки за кримінальним правом, слід звернути увагу на 
трактування помилки, які існують в інших галузях науки. Зокрема, це стосується 
філософії, поняття та категорії якої мають загальнонаукове значення. Надто ж, 
зважаючи на те, що поняття помилка є предметом філософських досліджень вже не 
одну тисячу років. Не маючи змоги в рамках цього дослідження проаналізувати усі 
існуючі підходи щодо трактування цього поняття, зупинимося принаймні на 
деяких із них. Насамперед, слід звернути увагу на дослідження, які проводилися в 
рамках української мовної парадигми та близької до неї російської. 

Зокрема, практично всі радянські та сучасні російські дослідники звертаються 
до праць двох радянських філософів – Ф.А. Селіванова та П.С. Заботіна. 
Ф.А. Селіванов визначає оману («заблуждение») як хибну думку чи «сукупність 
думок, які суб’єкт вважає істинними», як помилку у відображенні предмета 
суб’єктом [21, с. 8–9]. Помилка ж може характеризувати «як відображення, так і 
будь-який вчинок, що не відповідає еталону, нормі, алгоритму тощо» [21, с. 9]. 
П.С. Заботін, погоджуючись із таким розмежуванням, вважав, що «омана – це 
уявлення суб’єкта, яке не відповідає об’єкту, обумовлене у кожний конкретний 
момент обмеженістю суспільно-історичної практики та знання або абсолютизацією 
окремих моментів знання чи об’єкта, яке, в кінцевому результаті, може бути 
пояснене також обмеженістю знання і практики суб’єкта пізнання» [22, с. 75]. Позиція 
П.С. Заботіна, який вважає помилку окремою формою прояву омани, зазнала гострої 
критики зі сторони того ж таки Ф. А. Селіванова, який звинуватив його у відході від 
позицій формальної логіки (більш детально див.: Селиванов Ф.А. Поиск ошибочного и 
правильного / Ф.А. Селиванов. – Тюмень: ТГУ, 2003. – 196 с.). 

Цікавою є позиція Д. Прокопова, який вважає, що «помилка» є одним із етапів 
операції мислення (або операцій мислення), що реалізується суб’єктом (курсив 
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наш – Б.М.), вона має випадковий характер і може бути виправлена самим же 
суб’єктом або іншим суб’єктом. «Омана» і «заблудження» є станом, в якому 
перебуває суб’єкт, і який викликаний впливом на нього чуттів чи є результатом 
неправильних операцій мислення. Хибою, на думку цього науковця, є всі ті 
«відхилення» від істини та істинного знання, які можуть виникати в процесі 
пізнавальної діяльності людини (чи то внаслідок впливу зовнішніх факторів, чи то 
за причини специфічної взаємодії пізнавальних спроможностей) [1, с. 11]. Як 
бачимо, зміст, який вкладає науковець у поняття помилки, омани та хиби, не 
суперечить наведеним вище словниковим статтям. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що в українській науковій літературі 
сформувалися доволі усталені моделі вживання слова «помилка» та слів, близьких 
до нього за значенням. 

Щодо кримінально-правової літератури, то необхідно відзначити наявність 
великої кількості визначень помилки, які, проте, мають багато спільного. 

Так, В.А. Якушин зазначає, що «помилка – це омана особи стосовно 
об’єктивних властивостей суспільно небезпечного діяння, які характеризують його 
як злочин. Іншими словами, це омана особи стосовно характеру та ступеня 
суспільної небезпеки вчинюваного діяння та його кримінальної протиправності» 
[14, с. 35]. Схожу думку висловлює О.І. Рарог, зазначаючи, що помилка – це 
«омана особи щодо фактичних обставин, які визначають характер та ступінь 
суспільної небезпеки вчинюваного діяння, або щодо юридичної характеристики 
діяння» [23, с. 153]. 

На думку І.М. Тяжкової та деяких інших науковців помилка – це «неправильна 
оцінка особою, яка вчиняє злочин, своєї поведінки, фактичних обставин вчиненого, 
наслідків, умов протиправності та ін.» [24, с. 350]. 

В. Ф. Кириченко визначив помилку як «неправильне уявлення особи стосовно 
суспільної небезпеки вчинюваного нею діяння та щодо тих обставин, які є 
істотними для нього, будучи елементами відповідного складу злочину» [25, с. 16]. 
П.С. Дагель, Д.П. Котов, Б.С. Утевський, Л.М. Кривоченко та інші автори під 
помилкою розуміють неправильне уявлення особи про юридичні або фактичні 
властивості вчиненого діяння або про його наслідки [26, с. 210; 27, с. 201; 28, 
с. 185]. Ю.А. Вапсва пропонує таке визначення помилки – це неправильне 
уявлення особи щодо юридичного характеру і фактичних обставин діяння та його 
наслідків [29, с. 8]. Більш розгорнуту дефініцію подають автори одного з 
підручників із кримінального права України, які визначають помилку як 
неправильне (хибне) уявлення особи про юридичне значення та фактичний зміст 
свого діяння, його наслідків та інших обставин, що передбачені як обов’язкові 
ознаки у відповідному складі злочину [30, с. 184]. 

У кримінально-правовій літературі зустрічаються ще й інші, менш поширені 
визначення помилки за кримінальним правом. Так, М.Б. Фаткулліна характеризує 
помилку як «неправильне знання, отримане під впливом омани особи щодо 
фактичних або юридичних обставин вчинюваного нею діяння» [16, с. 24]. 
Оригінально підійшов до визначення помилки за кримінальним правом російський 
дослідник З.Г. Алієв. Він зазначає, що помилка – це «психічне відношення особи 
до своєї поведінки та її наслідків, яке має в інтелектуальному та (або) вольовому 
моменті ваду, обумовлену оманою щодо положень кримінального закону, які 
стосуються злочинності діяння, а також об’єктивних властивостей, що 
відносяться до елементів складу злочину, або обставин, які виключають 
злочинність діяння» [31]. 
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Такий вигляд мають основні підходи до визначення поняття помилки за 
кримінальним правом, які існують у кримінально-правовій науці деяких 
пострадянських країн. 

Питання помилки за кримінальним правом є актуальним і для інших держав 
романо-германської та англо-американської правових сімей. Однак, тамтешні 
науковці або взагалі не зосереджуються на визначенні помилки, або ж подають її 
загальнонаукове описове визначення. Перший із цих підходів є більш поширеним. 
Вчені-криміналісти розглядають, передусім, конкретні сторони діяння, щодо яких 
особа може допустити юридично значущу помилку, тобто її об’єкт, а також вплив 
помилки на відповідальність особи. Зміст помилки, під яким традиційно розуміють 
незнання та неправильне уявлення про юридично значущі ознаки діяння, не є 
предметом серйозних наукових обговорень та дискусій [32, с. 27–32; 33, с. 317–
318; 34, с. 171–176]. Тому, відповідь на питання про те, що таке помилка слід 
шукати, лише на підставі аналізу всіх інших положень про помилку. У польській 
кримінально-правовій літературі помилку прийнято визначати описовим способом. 
На думку переважної більшості польських авторів, помилка полягає у 
«невідповідності, яка існує між дійсністю та уявленням особи про неї» [35, с. 92; 
36, с. 259], «невідповідності між об’єктивною дійсністю та уявленням про неї чи її 
відображенням у свідомості суб’єкта» [37, с. 145] тощо. Тобто, практично у всіх 
дефініціях поняття помилки за кримінальним правом сформульоване з огляду на її 
загальнонаукове розуміння відповідно до кореспондентної теорії істини. Вони 
перегукуються із відомим твердженням Томи Аквінського: «Veritas est adaequatio 
rei et intellectus» (істиною є відповідність речі та інтелекту) [38, с. 199]. 

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що в загальних рисах усі 
згадані визначення у той чи інший спосіб правильно відображають зміст поняття 
помилки. Однак, більшості з них притаманні деякі термінологічні недоліки, які 
слід виявити та усунути. 

Оскільки наукова мова висуває жорсткі вимоги щодо термінології, то, 
даючи визначення помилки, слід дотримуватися вимог, які стосуються будь-
якого визначення, таких як рівність обох частин визначення (дефінієндума і  
дефінієнса); істотність ознак; стислість визначень; неприпустимість незрозумілих 
понять; неприпустимість тавтології та уникнення негативних характеристик 
[39, с. 51]. 

Детальний аналіз наведених у спеціальній літературі дефініцій, дозволяє дійти 
висновку про те, що можна виділити принаймні дві частини дефінієнса поняття 
помилки, з приводу яких серед науковців найчастіше виникають дискусії – 
поняття, за допомогою якого розкривається його зміст, та об’єкта (тих сторін 
діяння, щодо яких особа може помилятися). 

Як можна побачити, більшість визначень помилки побудовано за допомогою 
таких мовних конструкцій: омана, неправильне уявлення, неправильна оцінка, 
неправильне знання та психічне відношення. Ключову роль при виборі адекватного 
відповідника помилки, за допомогою якого можна будувати дефініцію, повинні 
відігравати її правові та психологічні особливості. Водночас, слід дотримуватися 
вимоги щодо рівності обох частин визначення. 

Однак, перш ніж перейти до критики існуючих підходів, слід з’ясувати, на 
яких рівнях пізнавальної діяльності може виникнути помилка? У своєму до-
слідженні В.А. Якушин стверджує, що це можливо на різних стадіях пізнавальної 
діяльності людини, зокрема, на етапах відчуття, сприйняття, уявлення та ін-
терпретації (оцінки) [14, с. 36–39], тобто як під час отримання інформації органами 
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чуття людини, так і в процесі її аналізу. Слід погодитися з тим, що такий підхід є 
досить обґрунтованим і не повинен викликати суттєвих застережень. 

Першим зі згаданих є досить поширений у кримінально-правовій науці, 
передусім російській, спосіб визначення помилки за допомогою терміну «омана». 
Цей підхід було піддано критиці у дослідженні Ю.А. Вапсви, який вважає, що 
«помилка» і «омана» не є тотожними поняттями. Опираючись на дослідження вже 
згаданого Ф.А. Селіванова, він зазначає, що «помилка – це неправильність в 
уявленні людини щодо скоєного з самого початку. Омана ж – неправильна думка 
(висновок), яка (який) деякий час сприймається її носієм за істину» [29, с. 8]. Тому 
дослідник робить висновок, що «визначення помилки не можна давати, 
використовуючи поняття омани, через те, що їх співвідношення між собою 
спирається на правило, відповідно до якого кожна омана – помилка, але не кожна 
помилка – завжди омана. Тобто помилка – це родове поняття по відношенню до 
омани» [29, с. 8]. 

З таким підходом важко погодитися. Хоча він має певне значення для 
філософського аналізу помилки, але його не можна брати за основу при розгляді 
помилки особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Для кримінального 
права суттєвим є не просто усвідомлення чи не усвідомлення особою помилковості 
свого діяння загалом, а ставлення до нього на момент його вчинення. 

Крім того, такий спосіб визначення не узгоджується з результатами аналізу 
відповідних словникових статей, який було проведено вище. З цього аналізу 
зрозуміло, що омана – це неточність у думках, що не є об’єктивованою у 
конкретних актах поведінки, а помилка – така неточність, яка знайшла своє 
втілення у певних діях або бездіяльності суб’єкта. Таким чином омана може бути 
причиною помилки. Це, однак, відбувається не у всіх випадках, а лише стосовно 
тих помилок, які виникають на раціональному рівні пізнання. Таке розуміння 
співвідношення помилки та омани знайшло підтримку багатьох науковців. Так, 
А.Б. Лисюткін зазначає, що «омана є необхідною умовою для настання помилки як 
події. Омана – причина і передумова, а помилка наслідок» [40, с. 79]. 
В.І. Колодяжний вказує, що «омана – це потенційна, можлива помилка. А помилка – 
це омана у реалізованій дійсності» [41, с. 111]. 

Як вже було сказано, існують підстави для того, щоб говорити про наявність в 
українській мові синонімічних пар «омана – заблудження» та «помилка – хиба», 
які мають дещо відмінне значення. З цього випливає, що слово «хиба» (як і близькі 
до нього слова «неправильність», «похибка» та ін.) краще відповідає значенню 
слова «помилка», тому правильніше застосовувати для визначення помилки за 
кримінальним правом саме його. 

В.А. Якушин, зі свого боку, піддав критиці спроби визначити помилку як 
неправильне уявлення або неправильну оцінку. Застереження щодо помилки як 
неправильної оцінки можна вважати цілком справедливим, оскільки таке 
формулювання аж ніяк не вичерпує усієї сукупності помилок, які можуть вплинути 
на поведінку особи, а точніше, як зазначає, В.А. Якушин, не охоплює помилок 
чуттєвого рівня [14, с. 34]. Таким чином, неправильна оцінка є поняттям, вужчим 
за змістом, аніж поняття помилки, і не може використовуватися для визначення 
останнього. 

Аналогічно науковець критикує визначення помилки як неправильного 
уявлення, яке, на його думку, не враховує помилок раціонального рівня. Однак із 
такою думкою навряд чи слід беззастережно погоджуватися. Справді, у теорії 
пізнання прийнято виділяти уявлення як один із елементів його структури [42, 
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с. 314]. Проте це слово має і інші значення, зокрема більш загальновживані. 
Відповідно до Словника української мови уявлення – це, з-поміж усього іншого, 
розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних 
відомостях, якихось даних і тощо [38, с. 545]. Тобто, це слово вживається у 
широкому та вузькому значеннях, причому останнє використовується лише в 
деяких наукових дисциплінах. На відміну від неправильної оцінки, неправильне 
уявлення, якщо взяти до уваги його широке значення, охоплює помилки і на рівні 
чуттів, і на рівні мислення, тому його використання при визначенні помилки є 
цілком коректним. 

З приводу запропонованого М.Б. Фаткулліною способу визначення помилки за 
допомогою словосполучення «неправильне знання» слід зазначити, що у своєму 
дослідженні автор не наводить якихось вагомих аргументів на користь саме такого 
формулювання. Відповідно до Словника української мови слово «знання» може 
вживатися у значенні «обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей про кого-, 
що-небудь» [44, с. 641], тобто як синонім слів інформація, відомості та ін. Такий 
підхід видається вразливим для критики, оскільки, в такому разі, знання, так само, 
як і неправильна оцінка, не охоплює всі ті рівні розумової діяльності людини, на 
яких може виникнути помилка. Такі знання – це зафіксовані у пам’яті людини 
відомості, а помилка, як вже неодноразово було сказано, може виникнути як на 
чуттєвому рівні, так і під час давання оцінок та формулювання висновків на 
підставі наявних знань. До того ж, загальновідомо, що особа може робити 
помилкові висновки на основі достовірних знань. Тому не можна визначати 
помилку як неправильні знання, бо це поняття є значно вужчим за змістом. 

Досить суперечливим видається визначення помилки як психічного 
відношення, яке має в інтелектуальному та (або) вольовому моменті ваду, що 
наводиться у дисертаціях З.Г. Алієва та А.А. Кочеткова. Такий підхід не 
узгоджується з усталеними в доктрині кримінального права підходами, оскільки 
фактично зводить помилку до різновиду вини. Можна вести мову про те, що 
помилка є невід’ємною частиною психічного відношення особи до дійсності в 
момент вчинення діяння. Але твердження про те, що помилка є якимось окремим 
видом такого відношення, є досить спірним. Тому зазначена позиція потребує, 
щонайменше, серйозного обґрунтування. 

Отже, з усіх визначень, які зустрічаються у кримінально-правовій літературі, 
найбільш коректно побудовані ті, в яких зміст поняття помилки розкривається за 
допомогою слів «хиба» або «неправильне (хибне) уявлення». Однак, цього ще 
недостатньо для того, щоб дати повне визначення помилки. Наступним етапом 
формулювання її дефініції є з’ясування її об’єкта. 

Слід зазначити, що об’єкт помилки викликає серед науковців не менше 
розбіжностей, аніж пошук її адекватного відповідника. У спеціальній літературі 
можна зустріти різні підходи до його розуміння. Відповідно до найбільш 
поширених із них, об’єкт суб’єктивної помилки за кримінальним правом формують 
такі сторони суспільно небезпечного діяння: а) суспільна небезпека та елементи 
складу злочину (В.Ф. Кириченко); б) юридичні і фактичні властивості та наслідки 
діяння (П.С. Дагель, Д.П. Котов, В.Я. Тацій, Б.С. Утевський, Ю.А. Вапсва, 
М.Б. Фаткулліна та ін.); в) юридичне значення та фактичний зміст діяння 
(П.С. Матишевський та ін.); г) поведінка, її наслідки або фактичні обставини 
вчиненого (І.Г. Філановський); ґ) характер та ступінь суспільної небезпеки та 
кримінальна протиправність діяння (В.А. Якушин, О.І. Рарог); д) об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки, які характеризують діяння як злочинне (Л.І. Коптякова). 
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Хоча, якщо детально проаналізувати більшість визначень, то між ними можна 
провести чимало паралелей. Зокрема, є всі підстави для ототожнення понять 
«фактичні обставини (властивості) діяння» та «характер і ступінь суспільної 
небезпеки діяння», яке використовує В.А. Якушин, оскільки аналіз відповідних 
робіт вказує на те, що автори вкладають у них практично однаковий зміст. Те саме 
можна сказати і про поняття «юридичні властивості діяння» та «кримінальна 
протиправність діяння». Однак, у сучасній кримінально-правовій літературі більш 
поширеним є вживання термінів «фактичні обставини» та «юридичні властивості», 
які є чіткішими з логічної точки зору, бо окремо розглядають явища об’єктивної 
дійсності, які безпосередньо пов’язані із вчиненням суспільно небезпечного діяння, 
та юридичні особливості цього діяння. Причому, юридично найбільш грамотно 
побудованими видаються формулювання «фактичні обставини», «фактичний 
зміст», а також «юридичні властивості» та «юридичне значення», які краще 
відображають особливості відповідних сторін діяння. 

Слід звернути увагу на те, що В. Ф. Кириченко надав поняттю «помилка щодо 
суспільної небезпеки діяння» зовсім інший зміст, ніж В. А. Якушин. На його 
думку, така помилка «пов’язана з неправильною оцінкою суспільної небезпеки 
діяння, яка ґрунтується на сукупності всіх фактичних обставин, що є елементами 
складу злочину» [25, с. 21] і охоплює, зокрема, уявні злочини та помилку у праві. 
Водночас, його «помилка в елементах складу злочину» відповідає «фактичним 
ознакам складу злочину» інших авторів. 

Виокремлення наслідків діяння в окрему групу, як це роблять деякі автори, 
видається недоцільним. Це може спричинити термінологічну плутанину, оскільки 
поняття «наслідки злочину» та «суспільно небезпечні наслідки діяння» мають 
різний кримінально-правовий зміст. Далеко не всі наслідки злочину мають 
кримінально-правове значення, а суспільно небезпечні наслідки діяння, як 
складова частина об’єктивної сторони складу злочину, охоплюються поняттям 
«фактичні обставини вчиненого». Тому, виокремлення наслідків діяння як 
окремого об’єкта суб’єктивної помилки є недоцільним і лише призводить до 
порушення принципу стислості (економії) визначення, який ґрунтується на 
правилах «бритви Оккама». 

З цих же міркувань не є науково виваженою пропозиція виділяти серед 
об’єктів помилки поведінку особи. Крім того, для науки кримінального права має 
значення виключно суб’єктивна помилка особи щодо ознак складу злочину. А 
термін «поведінка» частково перетинається з суспільно-небезпечним діянням як 
ознакою об’єктивної сторони складу злочину, але може охоплювати і ті сторони 
людської діяльності, які не мають суттєвого значення для вирішення питання про 
кримінальну відповідальність особи. 

Не можна погодитися і з тими підходами, які під об’єктом помилки розуміють 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки, які характеризують діяння як злочинне. 
Помилятися можна лише з приводу об’єктивних, незалежних від волі суб’єкта 
ознак. Важко змоделювати ситуацію, коли особа, вчиняючи суспільно небезпечне 
діяння, добросовісно помиляється щодо наявності або відсутності у неї таких 
юридично значущих характеристик як вік, з якого настає кримінальна 
відповідальність, службове становище, а тим більше ознак суб’єктивної сторони 
складу злочину, які є невід’ємною частиною свідомо-вольових процесів, що 
відбуваються у її голові. Вона може помилятися, у випадку вчинення діяння 
групою осіб, щодо відповідних ознак складу злочину, які стосуються інших 
співучасників. Однак, в такому разі, навіть ознаки суб’єкта та суб’єктивної сторони 
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складу злочину будуть для неї об’єктивними, а не суб’єктивними, оскільки існують 
незалежно від її волі та свідомості. 

Таким чином, можна стверджувати, що об’єкт помилки за кримінальним 
правом становлять юридичні властивості (юридичне значення) та фактичні 
обставини (фактичний зміст) суспільно небезпечного діяння. Особливо слід на-
голосити ще й на тому, що об’єктом помилки можуть бути не будь-які, а лише 
юридично значущі фактичні обставини (юридичні властивості апріорі є такими). 
Причому, особа може мати помилкове уявлення стосовно або фактичних обставин, 
або юридичних властивостей, або фактичних обставин та юридичних властивостей 
разом. Також слід зазначити, що мова йде про ставлення до відповідних сторін 
діяння не загалом, а виключно у момент його вчинення. 

На підставі аналізу всього викладеного вище, можна визначити помилку як 
хибне уявлення особи про юридичні властивості та (або) юридично значущі 
фактичні обставини вчинюваного нею діяння. 

Таким чином, можна стверджувати, що у кримінально-правовій літературі 
існує велика кількість підходів до визначення помилки за кримінальним правом. У 
більшості визначень існує принаймні дві групи ознак, з приводу яких виникають 
дискусії. По-перше, це вибір поняття, за допомогою якого дається визначення 
помилки. Він зумовлений природою помилки як правового та психологічного 
феномена, хоча не всі автори суворо дотримуються цієї залежності. По-друге, 
розбіжності виникають навколо об’єкта помилки, який формують об’єктивні 
сторони суспільно небезпечного діяння, які мають кримінально-правове значення. 
Критичний аналіз цих розбіжностей на підставі дослідження філологічної, 
філософської та правової літератури дозволяє виділити з-поміж них ті, які є 
змістовно найбільш коректними та несуперечливими. На їх основі будується 
визначення помилки за кримінальним правом, запропоноване у цій роботі. 
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Автор исследует понятие ошибки по уголовному праву, анализирует основные 
подходы украинских и зарубежных ученых к этому вопросу, оценивает их достоинства и 
недостатки. Опираясь на результаты исследования, автор приводит собственное 
определение ошибки по уголовному праву.  
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The author elucidates the notion of error under criminal law. Main approaches of Ukrainian 
and foreign scholars to this issue are analyzed; their pros and cons are estimated. On the basis 
of the research made, the author suggests his own definition of the error under criminal law. 
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ДО ПИТАННЯ З’ЯСУВАННЯ  
ОБ’ЄКТА ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ 

Я. Остапик 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті автор намагається визначити, які правовідносини становлять об’єкт 
причетності до злочину. Об’єкт причетності розглядається як відносини правосуддя та 
об’єкт причетності, що тотожний об’єкту основного злочину. 

Ключові слова: злочин, причетність до злочину, об’єкт причетності до злочину. 

Об’єкт причетності в науці кримінального права досліджувався безпосередньо 
під час вивчення інституту причетності до злочину, а також в рамках вивчення 
окремих видів причетності, інколи питання об’єкта причетності ставало дотичним 
під час дослідження проблем співучасті у злочині, відмежуванні причетності від 
інших злочинів. 

Не вдаючись до дискусії щодо питання, що є об’єктом злочинного посягання, 
при з’ясуванні об’єкта причетності ми відштовхнемося від найбільш усталеної 
позиції, що об’єктом злочину є суспільні відносини, а точніше правовідносини. 
Автор поділяє думку про те, що не всі суспільні відносини є об’єктом кримінально-
правової охорони, а лише правовідносини, оскільки «загальним об’єктом злочинів 
слід вважати ті відносини, які склалися в суспільстві між окремими його членами 
та їх об’єднаннями і які в інтересах всього суспільства піддані нормативному 
регулюванню» [1, с. 79]. 

При спробі визначити об’єкт причетності до злочину, таким називають 
відносини у сфері правосуддя (домінуючий погляд в радянській теорії криміналь-
ного права), погляд про те, що об’єкт причетності є тотожним з об’єктом 
основного злочину, поєднана позиція про те, що причетність є двооб’єктним 
посяганням (посягає на об’єкт основного злочину та правосуддя), окремі автори 
визначають об’єкт причетності як громадський порядок, суспільну або громадську 
безпеку. 

Очевидно, що історично вийшовши з інституту співучасті у злочині, 
причетність залишила за собою певні схожі риси з цим інститутом кримінального 
права. Напевне саме з цих позицій дискусійним стало питання об’єкта причетності, 
думка науковців розділилась. 

Більшість вчених-криміналістів радянського періоду зазначали, що причетність 
до злочину має самостійний від основного злочину об’єкт і що об’єктом 
причетності до злочину є суспільні відносини в сфері правосуддя. Очевидно, така 
думка домінувала заради обґрунтування самостійності інституту причетності та 
відмежування причетності від співучасті у злочині. Більшість авторів зазначають, 
що правосуддя в розумінні об’єкта причетності охоплює не лише правозастосовну 
діяльність суду з розгляду і вирішення кримінальних справ, а й діяльність інших 
правоохоронних органів, спрямовану на розкриття злочинів та притягнення винних 
до кримінальної відповідальності [2, с. 38; 3, с. 47; 4, с. 81; 5, с. 10; 6, с. 130]. 

Сучасна кримінально-правова доктрина підтверджує думку про те, що 
причетність до злочину посягає на відносини правосуддя. М.Й. Коржанський 
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родовим об’єктом потурання злочинній діяльності та неповідомлення про злочин 
вважає посягання діяльністю органів правосуддя і вказує на доцільність віднесення 
статей про відповідальність за ці злочини до розділу «Злочини проти правосуддя» 
[7, с. 68]. О.М. Лемешко, ґрунтовно досліджуючи потурання злочину як один з 
видів причетності, вважає, що родовим об’єктом причетних злочинів є суспільні 
відносини у сфері правосуддя, оскільки причетні злочини посягають на суспільні 
відносини, що забезпечують своєчасне попередження і припинення злочинів 
[8, с. 41]. Нормальна діяльність органів досудового слідства і суду за всебічним, 
повним та об’єктивним дослідженням обставин справи зазначений як об’єкт 
приховування злочину в навчальних підручниках та коментарях кримінального 
закону [9, с. 867]. 

У російській кримінально-правовій доктрині, де дослідженню питань 
причетності приділено значну увагу, позиція про відносини правосуддя як об’єкт 
причетності до злочину, є достатньою мірою обґрунтованою та прийнятною. Так, 
на думку А.Н. Зарубіна, основним об’єктом кримінально-правової охорони 
приховування злочину є суспільні відносини у сфері забезпечення правосуддя 
[10, с. 7] Аргументом на підтвердження цієї думки автор називає те, що особа, 
причетна до злочину, прагне, щоб основний злочин не був виявлений та розкритий, 
а винна особа не була піддана покаранню [10, с. 83]. А інший російський дослідник 
А.А. Васильєв доходить висновку, що об’єктом причетності до злочину є 
відносини правосуддя у зв’язку із тим, що сутність суспільної небезпеки 
причетності до злочину визначається суспільною потребою у справедливості, яка 
реалізується через правосуддя. Ціллю кримінально-правової охорони від причетності 
до злочину є недопущення вчинення перешкод у реалізації суспільної потреби по 
притягненню винного до відповідальності [11, с. 22]. 

Отже, думка про те, що об’єктом причетності до злочину є відносини у сфері 
правосуддя достатньо обґрунтована та відповідає потребам практики застосування 
норм про причетність до злочину. 

Водночас, на противагу домінуючій позиції про те, що об’єктом причетності є 
лише правосуддя, деякі автори схиляються до думки, що причетність до злочину 
посягає на об’єкт основного злочину. При цьому прихильники думки щодо 
тотожності об’єктів причетності до злочину та основного делікту були протягом 
всього періоду існування дискусії щодо інституту причетності до злочину, триває 
ця дискусія і сьогодні. 

Дослідник П.К. Євдокимов висловлював думку, що «трактування приховуван-
ня лише як посягання на нормальну діяльність органів правосуддя не може бути 
визнана правильною, протидія правосуддю не є головним, основним в діяльності 
приховувача. В окремих випадках лише приховуючи злочин, приховувач і в цих 
випадках приєднується до злочину, виконує невід’ємну частину конкретної 
злочинної діяльності. Відповідно, самостійного об’єкта приховування немає, 
безпосереднім об’єктом посягання дій приховувача буде, відповідно, об’єкт того 
злочину, приховуванню якого і сприяє приховувач [12, с. 118 ]. 

Натомість В.Г. Смірнов зазначав, що природа суспільно-небезпечних дій 
осіб, причетних до злочину, має подвійний характер. З одного боку, це 
сприяння злочинцю, який вчинив злочин, з іншого боку, це протидія органам 
правосуддя. Визначальним об’єктом посягання осіб, причетних до злочину, 
необхідно визнати той об’єкт, на який було спрямовано приховуваний злочин, 
злочин про який не повідомлено владі чи злочин, якому потурала посадова 
особа» [13, с. 27].  
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На думку В.Н. Зирянова, об’єкт потурання має складний структурований 
характер і визначається передусім трьома моментами, зокрема: а) шкодою 
інтересам правосуддя; б) об’єктом злочину, якому потурали; в) шкодою інтересам 
тієї сфери суспільно-корисної діяльності, в якій була задіяна особа, яка вчинила 
потурання, якщо суб’єкт спеціальний» [14, с. 150–152]. Варто також зазначити, що 
об’єкт потурання злочину в кримінальному законодавстві більшості країн Європи 
збігається з об’єктом основного злочину [14, с. 68]. 

М.І. Мельник вважає, що «суспільна небезпека причетності до злочину 
обумовлюється тим, що вона створює умови для вчинення злочинів, нейтралізує 
діяльність суду, органів досудового слідства та дізнання зі своєчасного виявлення, 
припинення та розкриття злочинів» [15, с. 167]. Тут М.І. Мельник не вказує 
безпосередньо на об’єкт причетності, проте з визначення суспільної небезпеки 
причетності можна виокремити, що «створення умов для вчинення злочинів» 
означає, що причетність посягає на той же об’єкт, що і основний злочин, крім того, 
також і на інтереси правосуддя, про це свідчить друга частина визначення. 
Справді, вказуючи на те, що причетність до злочину посягає на той самий об’єкт, 
що й основний злочин, автори звертають увагу на низку особливостей причетності, 
які характерні лише для причетності.  

Більше того, праці більшості авторів, які категорично заперечували можливість 
посягання причетності на об’єкт основного злочину, містять аргументи, які наводять 
на думку, що причетність посягає також на об’єкт основного злочину. Так, 
Г. Баймурзін зазначає, що «та чи інша діяльність утворює причетність та, 
відповідно, набуває суспільну небезпеку лише тією мірою, наскільки вона 
об’єктивно пов’язана зі злочином, вчиненим іншими особами, і безпосередньо 
випливає з нього, в той час, коли як при всіх інших формах злочинної діяльності 
такої залежності не існує» [2, с. 54]. При цьому об’єктивна пов’язаність зі 
злочином, вчиненим іншими особами, і є підтвердженням того, що причетність 
посягає на той самий об’єкт, що й основний злочин. Далі Г. Баймурзін порівнює 
суспільну небезпеку причетності та співучасті [2, с. 41]. Натомість якщо 
причетність та співучасть посягають на різні об’єкти, то чи можна було б їх узагалі 
порівнювати, адже не можна ставити на терези два різні об’єкти і при цьому 
казати, що один з них є більш небезпечний.  

Науковець Б.Т. Разгільдієв, визнаючи об’єктом причетності суспільну безпеку, 
вказує, що небезпека суспільству зі сторони осіб, які уникли покарання, стає 
можливою значною мірою в силу діянь причетних осіб. Але оскільки перспектива 
вчинення нового злочину основним злочинцем для причетної особи не 
конкретизована, то виникає загроза посягання на весь комплекс суспільних 
відносин, які знаходяться під охороною кримінального закону [16, с. 27]. 

Спірну позицію щодо з’ясування об’єктивних ознак причетності до злочину 
висловила О.І. Семикіна, зазначаючи, що приховування, хоча об’єктивно і 
поєднане з основним злочином, проте не заподіює дійсної шкоди його безпо-
середньому об’єктові і спрямоване на заподіяння шкоди суспільним відносинам 
винятково у сфері правосуддя [12, с. 70]. Водночас об’єкт злочину належить до 
об’єктивних характеристик складу злочину, тому, вказуючи на об’єктивну 
спільність причетного та основного злочину, О.І. Семикіна тим самим підводить 
до думки про спільність об’єкту основного злочину та причетності. Так само і 
К.Н. Серьожкіна зазначає, що норми інституту причетності історично виникли як 
правовий засіб попередження окремих злочинів і ці норми забороняють діяння, 
які виконують роль умови, що сприяє або полегшує вчинення злочину іншою 
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особою, його приховування чи продовження злочинної діяльності [17, с. 8]. 
Н.С. Косякова вказує на подвійну попереджувальну силу норм інституту 
причетності до злочину: з одного боку, усуваючи сприятливі умови для 
здійснення злочинної діяльності, вони спрямовані на створення безпечних умов 
життя членів суспільства; з іншого, забезпечуючи невідворотність відповідальності 
за конкретні злочини, сприяють скороченню латентних деліктів, їх розкриттю і 
виявленню злочинців [18, с. 6]. 

Дослідники Г. Віттенберг, П. Панченко вказують на наявність спільних 
об’єктивних ознак між основним злочином та причетністю [19, с. 8–9]. На нашу 
думку, цими об’єктивними ознаками і є посягання причетності на той самий 
об’єкт, що й основний злочин. 

На користь позиції, що причетність, окрім відносин правосуддя, посягає 
також на об’єкт основного злочину, свідчить і аргумент А.В. Зарубіна, що 
«встановлення кримінальної відповідальності за причетність до злочину першу 
чергу, з прагненням держави отримати додаткові засоби протидії злочинності в 
цілому, а не окремим видам злочинів» [10, с. 83]. Далі автор допускає двооб’єктність 
окремих видів причетності, пояснюючи свою думку тим, що «причетність до 
злочину в окремих її формах, оскільки злочини, які до неї належать розташовані 
в різних главах КК РФ, посягає і на різні об’єкти кримінально-правової охорони» 
[10, с. 88].  

Очевидно, що відмежувавшись від інституту співучасті у злочині, 
трансформувавшись у вторинну злочинну діяльність, причетність до злочину тим 
не менше залишила за собою окремі риси співучасті. Більшість дослідників 
інституту причетності до злочину однією з головних ознак причетності називають 
її зв’язок з основним злочином, проте жоден з авторів чітко не визначив характеру 
цього зв’язку, в чому він полягає. Видається, що цей зв’язок полягає саме у 
спільності об’єкта, тобто сутність зв’язку причетності з основним злочином 
полягає у тому, що причетність до злочину посягає також і на ті суспільні 
відносини, що й основний злочин.  

Науковець А.В. Савченко, аналізуючи об’єкт злочину, вказує, що «при заподіянні 
шкоди хоча б одному елементу суспільних відносин, руйнуються, спотворюються всі 
інші. Механізм спричинення шкоди суспільним відносинам полягає в тому, що злочин, 
посягаючи хоча б на один з його елементів, руйнує їх у цілому» [20, с. 81]. 

Досліджуючи питання причинного зв’язку у кримінальному праві, взаємо-
зв’язок необхідності та випадковості, Н.Н. Ярмиш вказує на існування систем, 
утворених великою кількістю елементів. Кожне з явищ у системі розглядається як 
випадковість, оскільки між елементами немає прямих безпосередніх залежностей 
один від одного. Роль системного, синтезуючого начала виконує спільність 
походження чи існування складових такої системи. Тому взаємозв’язок між 
елементами в таких системах носить узагальнений, глибоко опосередкований 
характер [21, с. 160–161]. Справді, між основним злочином та причетним немає 
прямої безпосередньої залежності, але тим не менше спільним між ними є 
наявність певної системи, яка полягає у залежності причетності до основного 
злочину. Тому те, що і основний злочин, і причетний належать до однієї системи, і 
пояснює посягання причетності на об’єкт основного злочину. Тож зв’язок між 
основним злочином та причетністю є нічим іншим, як поясненням того, що 
причетність посягає на той же самий об’єкт, що й основний злочин. А.Д. Макаров 
твердо переконаний, що приховування, наприклад, родича-убивці, не лише 
глибоко аморально, але й суспільно-небезпечно. Продовжувати приховувати його – 
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це давати мовчазну згоду на вчинення ним нових злочинів [22, с.95]. Справді, 
приховуючи вбивцю, винна особа ставить у небезпеку суспільні відносини щодо 
права інших осіб на життя, оскільки усвідомлює, що внаслідок її дій по 
приховуванню можуть бути вчинені інші насильницькі злочини. Незважаючи на те, 
що приховування вчиняється після вчинення злочину, воно посягає на об’єкт 
основного злочину, оскільки потрібно керуватися тим, що особа, яка вчинила 
основний злочин є суспільно-небезпечною і може вчинити аналогічний злочин, а 
приховування злочину створює умови для того, щоб виконавець основного 
злочину продовжував створювати загрозу для суспільства вчинення тотожних із 
уже вчиненим злочинів. 

Натомість В.Н. Зирянов зазначає, що спрямовуючи репресію проти осіб, 
причетних до злочину, держава бореться не з приховуванням, недонесенням чи 
потуранням, а з суспільно-небезпечним посяганням на той чи інший об’єкт, 
тому визначальним об’єктом посягання осіб, причетних до злочину, необхідно 
визнати той об’єкт, на який було направлено приховуваний злочин або злочин, 
про який не було повідомлено владі, чи злочин, який не припинила посадова 
особа [14, с. 173–174]. 

На користь спільності об’єкта посягання причетності з об’єктом основного 
злочину говорить те, що приховування злочину є кримінально-караним залежно від 
важкості основного злочину, тобто від того, наскільки серйозна була заподіяна 
шкода суспільним відносинам, що охороняються кримінальним законодавством. 
Також і більшість дослідників інституту причетності вказують на залежність 
суспільної небезпеки причетності від суспільної небезпеки основного злочину. 

Ще одним підтвердженням того, що причетність, в тому числі і приховування 
злочину посягає на об’єкт основного злочину є та обставина, що визнаючи 
об’єктом причетності нормальну діяльність органів правосуддя, не бралося до 
уваги, що система правосуддя працює для того, щоб припинити правопорушення, 
притягнути винного до відповідальності, при цьому одним із завдань відповідаль-
ності є запобігання вчиненню винним злочинів у майбутньому, а якщо особу не 
притягнули до відповідальності внаслідок причетних дій іншої особи, це означає 
загрозу вчинення аналогічних злочинів у майбутньому, а отже, і порушення 
суспільних відносин щодо основного злочину.  

Узагальнивши зазначене доходимо до висновку, що об’єкт причетності до 
злочину становлять правовідносини, що забезпечують правосуддя, а також 
правовідносини, на які посягає основний злочин. При цьому жодні з відносин не 
мають домінуючого значення в об’єкті. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЯСНЕНИИ ОБЪЕКТА  
ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ  

Я. Остапык 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье автор пытается определить, какие правоотношения составляют объект 
причастности к преступлению. Объект причастности рассматривается как отношение 
правосудия и объект причастности, что тождественно объекту основного преступления.  

Ключевые слова: преступление, причастность к преступлению, объект причастности к 
преступлению. 
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The author makes it clear, which legal relations are the object of involvement in crime. 
Object of involvement is regarded as relations of justice and the object of involvement identical 
with the object of the main crime. 
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ПИТАННЯ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРИМУШУВАННЯ  
ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК 
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вул. Жуковського, 66, 69600 Запоріжжя, Україна 
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Розкрито питання щодо причин та умов вчинення примушування до вступу в статевий 
зв’язок. Досліджуються соціально-психологічні, соціально-економічні та ідеологічні 
детермінанти примушування до вступу в статевий зв’язок. 

Ключові слова: примушування до вступу в статевий зв’язок, детермінанти, сексуальна 
злочинність. 

Розкриття причин та умов примушування до вступу в статевий зв’язок 
безпосередньо пов’язане з вивченням механізму морального формування 
особистості та її соціальної деформації. Несприятливі умови формування особис-
тості особи, яка вчиняє примушування до вступу в статевий зв’язок – це насам-
перед дефекти процесу соціалізації, психосексуального дозрівання й розвитку, 
засвоєння етичних цінностей суспільства [6, с. 153–154]. 

Як влучно зазначив А. Закалюк, саме від розуміння та розв’язання проблеми 
детермінації злочинності залежить наукове обґрунтування рекомендації щодо її 
запобігання [4, с. 183].  

Питання детермінації сексуальної злочинності досліджували багато українських 
та зарубіжних учених, таких як: Ю. Антонян, А. Лукаш, О. Джужа, А. Астрашабов, 
О. Кальман, В. Кулініч, В. Горчакова, Г. Козлюк, А. Йосипів, О. Ходимчук та ін. 
Присвячено багато праць причинам та умовам вчинення зґвалтування, 
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 
сексуальним злочинам проти малолітніх та неповнолітніх, причинам та умовам 
сексуальної злочинності як такої. Але детермінація примушування до вступу в 
статевий зв’язок окремо досліджена не була. 

Метою статті є дослідження соціально-психологічних, соціально-економічних 
та ідеологічних детермінантів примушування до вступу в статевий зв’язок. 

Причини примушування до вступу в статевий зв’язок пов’язані із цілою 
сукупністю різних негативних соціальних явищ і процесів, які за своїм змістом 
можуть бути зведені до трьох основних груп: соціально-психологічні, соціально-
економічні, ідеологічні. 

До соціально-психологічних причин належать: низький рівень сексуальної моралі та 
культури, поява нової системи цінностей і формування інших життєвих принципів у 
взаєминах статей, гендерні стереотипи, які прищеплюють неповагу до жінки. 

Низький рівень сексуальної культури та культури сучасної людини загалом є 
багатозначним фактором, що впливає на вчинення примушування до вступу в 
статевий зв’язок. 

На сьогодні сексуальну культуру формують стереотипи, що прищеплюють 
неповагу, в переважній більшості, до жінки (іноді і до чоловіків) й допустимість 
прояву насильства для досягнення сексуальних цілей, приклади аморальності, 
цинізму й брутальності відносно жінок найближчого побутового оточення. Недо-



К. Плутицька 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 410 

ліки в організації морально-статевого виховання сприяють засвоєнню молоддю 
негативних стереотипів сексуальної поведінки. 

При пошуку причин вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок не 
можна керуватися лише думкою, що винна особа реалізує лише фізіологічні статеві 
потреби. Деякою мірою (можливо навіть більшою) примушування до вступу в 
статевий зв’язок це – відносини влади й підпорядкування. Тому, коли ми говоримо 
про сексуальні переслідування такого роду, не варто забувати про можливість 
використання влади для дискримінації й приниження. Причиною цього, на нашу 
думку, стали соціокультурні стереотипи ролі жінки в суспільстві. Зазначимо, що 
хоча чоловіки теж можуть стати жертвою цього злочину і їх право на статеву 
свободу так само охороняється кримінальним законодавством, на практиці (у житті) 
потерпають від примушування до вступу в статевий зв’язок у переважній більшості 
саме жінки. У наслідок широкого поширення патріархальних стереотипів, деякі 
чоловіки дивляться на проблему примушування до вступу в статевий зв’язок, як на 
нормальну (прийнятну, терпиму, зрозумілу) поведінку, що відповідає їх чоловічій 
сутності, або вважають, що жінки самі провокують подібне до них ставлення і не є 
жертвами у повному розумінні цього слова [10]. Насильницьке мислення та 
насильницька діяльність закріплюється на деяких рівнях і становить належно 
відпрацьовану систему формування та відтворення насильства, дискримінації, 
підкорення, маніпуляції, контролю, що зумовлене прийнятими у суспільстві 
гендерними ролями [9, с. 145–171]. Для підтвердження наведемо результати 
проведеного нами опитування громадської думки. Ми поставили питання нашим 
респондентам про те, яке їх особисте ставлення до існування норми закону, яка 
забороняє примушування до вступу в статевий зв’язок. Позитивно до такої норми 
ставляться 94,79% жінок та 79,35% чоловіків; негативно – 0,47% жінок та 1,09% 
чоловіків; байдуже – 4,74% жінок та 19,57% чоловіків. Як бачимо, ставлення до 
зазначеної норми дещо відрізняється у чоловіків та жінок.  

Тільки 65,22% чоловіків вважають проблеми примушування до вступу в 
статевий зв’язок актуальними для нашого суспільства і такими, що потребують 
приділення більшої уваги з метою їх запобігання. Натомість 89,57% жінок 
відповіли, що зазначена проблема є актуальною і необхідно приділяти увагу 
питанням її запобігання. На питання «Якими засобами ефективніше здійснювати 
захист особи від примушування до вступу в статевий зв’язок?» 91% жінок 
відповіли – кримінально-правовими. Аналогічну відповідь на поставлене питання 
дали 78,26% чоловіків. Так простежуємо розходження жіночої та чоловічої точки 
зору на досліджуване питання. 

Ми провели опитування працівників правоохоронних органів (міліції та 
прокуратури), однією з метою якого було виявлення їх особистої думки про 
причини та умови вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок. Зокрема, 
у процентному співвідношенні уявлення співробітників міліції та прокуратури 
розподілились так: 1) віктимна поведінка потерпілої особи – 56,79%; 2) манера 
поведінки потерпілої особи взагалі – 48,15%; 3) недостатній рівень статевого 
виховання – 44,44%; 4) падіння рівня суспільної моралі – 43,31%; 5) стиль одягу 
потерпілої особи – 37,04%; 6) відсутність економічної стабільності – 20,99%; 
7) особисті життєві труднощі особи, яка вчиняє примушування до вступу в 
статевий зв’язок – 18,52%; 8) правовий нігілізм суспільства – 16,05%; 9) особисті 
життєві труднощі потерпілої особи – 16,05%; 9) криза на ринку праці – 13,58%; 
10) правова неосвіченість суспільства – 13,58%; 11) гендерна нерівність – 9,88%; 
12) ворожа атмосфера в колективі – 7,41%. 
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Як бачимо, працівники правоохоронних органів у більшості випадків також 
вбачають основні причини та умови вчинення примушування до вступу в статевий 
зв’язок саме в поведінці потерпілої особи. 

Свого часу німецький психіатр З. Фрейд наполягав на тому, що жінка є об’єктом 
не лише у статевому акті, а й у родинних, суспільно-політичних відносинах і має 
бути обмежена у рамках побуту [9, с. 159]. Представники феміністичного руху 
(Е. Сікс, К. Міллет) заперечували цей підхід наполягаючи на тому, що це 
психологічний стереотип, що виявляється у психологічній безпорадності у стресовій 
ситуації і виражається неможливістю чинити опір [8, с. 80]. 

Жінки, часто підкорюючись подібним психологічним сприйняттям гендерної 
ролі, не сприймають проблему як таку, якій можливо протистояти. За 
дослідженнями сучасних вчених, вони перебувають в емоційній залежності від 
чоловіків [7, с. 66–68]. Жінки, які піддавалися примушуванню до вступу в статевий 
зв’язок нерідко навіть відчувають провину й бояться розголосу. Як наслідок вони 
вкрай рідко звертаються до правоохоронних органів за допомогою. 

Наступний аспект детермінації вчинення примушування до вступу в статевий 
зв’язок, як вважають психологи, полягає в тому, що чоловіки і жінки часом не 
розуміють один одного. Якщо жінка поводиться розкуто, доброзичливо, чоловік 
може прийняти це за заохочення. Якщо жінка ігнорує знаки уваги, відмовчується – 
чоловік може розцінити це як сором’язливість, яку можна перебороти. І навіть 
агресивно-негативну поведінку жінки часом вважають миттєвою реакцією, і в 
чоловіка залишається надія, що іншим часом жінка погодиться на вступ у статевий 
зв’язок. 

Ми поставили питання респондентам (як чоловікам, так і жінкам), які дії вони 
могли б розцінити як примушування до вступу в статевий зв’язок. Приблизно 
однаковий відсоток (розрив не перевищує 10%) чоловіків і жінок такі дія як: пряма 
погроза настанням несприятливих наслідків для особи, якщо та не вступить у 
статевий зв’язок, або по-іншому не задовольнить сексуальні бажання особи, яка 
примушує; небажані, надокучливі запрошення на побачення, переслідування, 
вимоги залишитися після роботи без обґрунтованої причини; необґрунтовані 
вимоги приходити на роботу, заняття, співбесіду в одязі, що підкреслює 
сексуальні, інтимні частини тіла; небажані вульгарні анекдоти, жарти, вербальні 
знущання, компліменти, зауваження сексуального характеру, «багатозначущі» 
погляди можуть сприйняти за примушування до вступу в статевий зв’язок.  

Натомість інша аморальна поведінка відверто сексуального (порнографічного) 
характеру (примушування до перегляду порнопродукції, оголення інтимних частин 
тіла і т. ін.) та небажаний фізичний контакт, в якому немає необхідності («хватання» 
за інтимні частини тіла (груди, стегна і т. ін.), обійми, поцілунки і т. ін.) чоловіки та 
жінки сприймають по-різному (тут розрив сягає 13 та 27%, відповідно). 

Вживання спиртних напоїв також займає відповідне місце серед умов 
вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок (ми вважаємо, що стан 
алкогольного сп’яніння може виступати лише як умова вчинення примушування до 
вступу в статевий зв’язок, але не як причина). Оскільки матеріальна або службова 
залежність у більшості випадків передбачає наявність робочих стосунків, то не 
виключається можливість проведення свят у робочому колективі, різних корпора-
тивних вечірок під час яких вживаються спиртні напої, що й призводить до зняття 
моральних та соціальних заборон, ослаблення волі, самосвідомості, сприйняття 
навколишнього, зміни настрою, підвищення збудливості, притуплення почуття 
сором’язливості, а в деяких випадках і до провокуючої поведінки жертви. 
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Однак зазначимо, що за результатами проведеного нами опитування жертв 
примушування до вступу в статевий зв’язок 84,38% опитаних відповіли, що ні вони 
самі, ні особа, яка вчинила примушування до вступу в статевий зв’язок, не 
знаходились у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння; 12,5% опитаних 
повідомили, що особа, яка вчинила примушування до вступу в статевий зв’язок, 
знаходилась у стані алкогольного сп’яніння; і тільки 3,12% опитаних підтвердили, що 
були у стані алкогольного сп’яніння разом з особою, яка їх примушувала до вступу в 
статевий зв’язок. Отже думка про те, що близько 80% злочинів на сексуальному ґрунті 
вчиняється особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння [3, с. 94], не має 
поширюватись і на примушування до вступу в статевий зв’язок. 

Одним з детермінантів вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок є 
також нерівність винних перед законом. Зокрема, за даними О. Джужі 85,3% 
громадян вважають, що законодавством України і правозастосовною практикою не 
забезпечується рівність перед законом громадян щодо притягнення до відпові-
дальності за сексуальні злочини високопосадових осіб та осіб з високим 
матеріальним становищем. Також О. Джужа зазначає, що 73,6% громадян вважають, 
що в суспільстві відбувається зростання недовіри громадян щодо державного 
захисту їхніх прав, інтересів, а також незадоволення діяльністю правоохоронних 
органів [3, с. 95]. Це твердження відбивається і в результатах нашого дослідження: 
70,97% жертв примушування до вступу в статевий зв’язок не звернулися до 
правоохоронних органів саме через відсутність довіри до них. 

До соціально-економічних причин належать певні негативні сторони деяких 
соціально-економічних процесів і змін у житті суспільства: раннє статеве дозрівання, 
тіньові сторони урбанізації міграції, погіршення соціально-економічного 
становища найбільш незахищеної частини населення – підлітків і осіб юнацького 
віку, недоліки у сфері охорони здоров’я, високий рівень захворювань, складнощі в 
побутовому й трудовому устрої й ін. 

З ростом тіньового сектора економіки збільшується і кількість робочих місць у 
цьому секторі, що не дивно, беручи до уваги зростаючий рівень безробіття. Молоді 
дипломовані спеціалісти змушені шукати роботу не за спеціальністю і займатися 
некваліфікованою працею, нерідко без офіційного працевлаштування, що робить їх 
ще більш залежними від своїх роботодавців. Загроза безробіття, відсутність 
кар’єрного росту або некваліфікована праця замість професійної – усі ці чинники 
дають змогу вчиняти примушування до вступу в статевий зв’язок, спираючись на 
матеріальну або службову залежність потерпілої особи. Крім того, збільшення 
кількості приватних підприємств, які очолюють молоді чоловіки з підвищеною 
сексуальністю й зниженою моральністю (з числа «золотої молоді»), також створює 
для жінок певні труднощі у виборі або збереженні місця роботи. Така ситуація, 
безумовно, небезпечна не тільки для жінок, а й для чоловіків. З одного боку, 
чоловіки також піддаються віктимізуючому впливу (хоча й рідко, але у ході 
анкетування ми знайшли випадки, коли чоловіки ставали жертвою примушування 
до вступу в статевий зв’язок з боку чоловіків), з іншого боку, суспільством 
нав’язуєються певні стереотипи чоловікам. Чоловіки сприймаються як «добувачі», 
які мають заробляти достатньо грошей, щоб утримувати і себе, і свою сім’ю. Якщо 
ж чоловік на це не здатен, він починає себе сприймати неспроможним, починає 
накопичуватися психологічне навантаження. За таких умов цілком логічно, що 
чоловіки починають сприймати жінок як загрозу їхньому статусу, як тих, хто може 
посісти їхнє місце і звертаються до такого важеля, як сексуальний примус з метою 
не тільки принизити жінку, а й захистити себе. Так вони підтверджують своє право 
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бути у тій ієрархічній соціальній ніші, яку вони посідають. Більше того, 
самосприйняття деяких чоловіків ґрунтується на їх поведінці, ролі у сексуальній сфері. 

Під час проведення анкетування громадян ми поставили їм питання, наскільки 
вони задоволені розміром заробітної плати. 41,80% опитаних відповіли, що взагалі 
не задоволені розміром заробітної плати; 44,92% опитаних відповіли, що 
задоволені лише частково; і тільки 13,28% опитаних відповіли, що повністю 
задоволені. Також результати нашого дослідження засвідчили, що чоловіки все ж 
таки більше задоволені рівнем свого грошового утримання порівняно з жінками. 

Ми проаналізували рівень середньої заробітної плати у період з 2001 по 
2010 рр. в областях України, намагаючись знайти взаємозв’язок між ним та 
коефіцієнтами інтенсивності примушування до вступу в статевий зв’язок, але не 
знайшли чіткої закономірності. Зокрема, дві області, в яких зафіксований найвищий 
коефіцієнт інтенсивності примушування до вступу в статевий зв’язок (Вінницька 
та Херсонська) входять до десятки областей з найменшим рівнем заробітної плати, 
але водночас до цієї десятки входять й області, в яких коефіцієнт інтенсивності 
примушування до вступу в статевий зв’язок дорівнює нулю (Тернопільська, 
Чернігівська, Черкаська, Закарпатська). Ми зробили висновок про те, що, беручи 
до уваги високу латентність цього злочину і загалом низький рівень його 
реєстрації, не має змоги знайти об’єктивну закономірність коливання між рівнем 
матеріального статку і коефіцієнтами інтенсивності примушування до вступу в 
статевий зв’язок в областях України. Натомість звертає на себе увагу невисокий 
рівень середньої заробітної плати в усіх областях Україні за 2001–2010 рр.: він 
коливається від 799 до 1792 гривень.  

Ми погоджуємося з Я. Гілінським, який вважає, що детермінантом злочинності 
є не низький рівень матеріального забезпечення людей, а соціальна нерівність, 
нерівномірний розподіл благ, тобто «…найважливішим криміногенним (взагалі 
девіантогенним) фактором є протиріччя («напруга») між потребами людей і 
реальними можливостями (шансами) їхнього задоволення, що залежать, насамперед, 
від місця індивіда або групи в соціальній структурі суспільства, тобто ступінь 
соціально-економічної диференціації й нерівності» [1, с. 183]. 

Ріст міського населення й більша анонімність поведінки в умовах міста також 
слугують умовою вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок, оскільки 
значно знижує рівень соціального контролю за поведінкою в області сексуальних 
відносин, контролю батьків за поведінкою підлітків [6, с. 154–155]. 

До ідеологічних причин належать: недоліки, недогляди в морально-статевому 
вихованні підростаючого покоління, приклади аморальності, цинізму й бруталь-
ності відносно жінок, розбещеності в родині й побуті, школі, найближчому 
побутовому оточенні, засобах масової інформації. Особливо варто виділити роль 
засобів масової інформації, що культивують статеву аморальність, розбещеність, 
ідеологію низинних почуттів і емоцій, неповажне ставлення до жінки. Діапазон цієї 
інформації дуже широкий: від грайливих натяків до матеріалів різного ступеня 
відвертості, що не може не вплинути на сексуальні погляди населення, а тим 
більше на погляди підростаючого покоління. Протистояти такій інформації може 
лише емоційно зріла і самодостатня людина, яка не відчуває емоційного дефіциту в 
стосунках з однолітками й дорослими людьми, які її оточують. 

Недоліки сімейного, шкільного виховання формують в молодих людей такі 
властивості, як егоїзм, неповага до жінки, прагнення домагатися задоволення своїх 
бажань за всяку ціну, що у більшості випадків і зумовлюють формування 
особистості злочинця. Виховання дітей в багатодітних родинах, матеріальний рівень 
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життя яких, зазвичай, не дуже високий; родинах з низьким рівнем матеріального 
благополуччя, для яких характерна соціальна ізольованість і незадовільні житлові 
умови; неповних родинах, криміногенних, конфліктних родинах; сім’ях, де батьки 
алкоголіки або наркозалежні, чи розумово відсталі. 

Крім того, не можна не брати до уваги схильність до антисоціальної поведінки 
самих підлітків. Цей період розвитку (до досягнення 18-ти років) відомий як вік 
посилення протесту проти існуючих соціальних цінностей, установок. Наукові 
розробки багатьох учених свідчать про те, що психічні розлади дитячого віку 
виникають внаслідок взаємодії не тільки генетичних, але й соціальних факторів. 
Так, фахівцями доведено, що низький дохід родини в сполученні з несприятливими 
демографічними факторами й недостатньою зовнішньою підтримкою батьків може 
викликати в дитини життєві кризи, які провокують розвиток психічних розладів 
дитячого віку [2, с. 124]. 

У деяких загальноосвітніх школах питанню міжстатевих взаємовідносин у 
виховній роботі не приділяється достатньої уваги, внаслідок чого, прагнучи 
задовольнити свій інтерес у цій сфері, молоді люди черпають відомості з різних 
сумнівних джерел, і в їхню свідомість проникають неправильні уявлення про любов і 
шлюб, примітивні і спрощені погляди на міжстатеві взаємовідносини. Це породжує 
цинізм і аморальну поведінку. За даними деяких досліджень, 66% хлопців і дівчат 
одержують перші відомості про статеве життя, причому в неприпустимій з виховних 
позицій формі, від товаришів і подруг і тільки 17% – від учителів і 7% – від батьків 
[5, с. 317]. 

Причиною вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок можуть бути 
і неприязні стосунки між особою, яка примушує, та особою, яка примушується до 
вступу в статевий зв’язок, конфліктна атмосфера у робочому колективі, коли 
матеріальна або службова залежність потерпілої особи використовується як засіб 
приниження. 

До умов, що сприяють вчиненню примушування до вступу в статевий зв’язок, 
з поміж інших належать: сексуально-провокуюча поведінка потерпілих, недоліки 
діяльності правоохоронних та інших державних і громадських органів, установ, 
спрямованих на запобігання злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканності, низький рівень правової пропаганди, особливий процесуальний 
порядок порушення кримінальних справ тощо. 

Останнім часом, на жаль, простежується погіршення якості кадрового складу 
співробітників міліції. Досвідчені та кваліфіковані кадри залишають свою роботу 
у правоохоронних органах з різних причин. За результатами нашого опитування 
у 50% працівників міліції та прокуратури стаж роботи становить не більше 5-ти 
років, а 69% працівників цих органів становлять особи віком від 20 до 29 років. 
На поставлене питання: «Чи використовуєте ви заходи віктимологічного 
запобігання у роботі з жертвами примушування до вступу в статевий зв’язок?» 
тільки 16,60% опитаних відповіли, що використовують; 47,37% відповіли, що 
використовують, але рідко (половина з них надала таку відповідь тільки після 
роз’яснення їм, що таке заходи віктимологічного запобігання, оскільки вони не 
знали про що саме йдеться) і 36,06% відповіли, що взагалі не застосовують 
заходи віктимологічного запобігання. 

Ще однією умовою вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок, а 
також однією з причин високої латентності цього злочину, є недосконалість 
побудови ст. 154 КК України. Під час опитування працівників міліції та 
прокуратури ми поставили наступне запитання: «Чи виникали у Вас проблеми 
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відмежування примушування до вступу в статевий зв’язок від суміжних складів 
злочинів, наприклад, від готування до зґвалтування?» Позитивну відповідь надали 
12,50% опитаних. На питання: «Чи виникають у Вас труднощі при вирішенні заяв 
та повідомлень про примушування до вступу в статевий зв’язок?» 25,83% 
відповіли: «Так, вони пов’язані із недосконалістю побудови ст. 154 КК України». 
Зазначені питання ми ставили тільки тім працівникам, які у своїй практиці 
стикалися із зазначеним злочином. Також ми попросили висловити свою думку з 
приводу побудови ст. 154 КК України і отримали такі відповіді: 

– стаття ефективна та не потребує вдосконалення – 20,97%; 
– загалом задовольняє потреби практики, але має певні недоліки –20,56%; 
– недосконала, а тому потребує суттєвих законодавчих змін (нова редакція) – 50,40%; 
– потребує внесення нових кваліфікуючих ознак – 5,24%; 
– потребує вилучення кваліфікуючих ознак – 4,44%; 
– недоцільна в кримінальному законодавстві – 2,02%. 
Хотілось би зазначити, що у науковій літературі є думка про те, що однією з 

основних умов злочинності є правова неосвіченість населення. З цим твердженням не 
можна не погодитися при розгляді певних складів злочинів. Так, 13,58% працівників 
правоохоронних органів вважають правову неосвіченість суспільства умовою 
вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок. Результати проведеного нами 
анкетування свідчать про те, що 12,54% опитаних не знали про існування кримінально 
правової заборони на вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок. 

Якщо керуватися вищевикладеним, можна зробити певні висновки. Серед 
основних причин та умов примушування до вступу в статевий зв’язок виділяють: 
соціально-психологічні, соціально-економічні, ідеологічні. До соціально-психоло-
гічних причин та умов належать: низький рівень сексуальної культури, гендерні 
стереотипи, зловживання спиртними напоями, нерівність винних перед законом, 
недовіра громадян до правоохоронних органів. До соціально-економічних причин та 
умов зачислюють: зростання тіньового сектора економіки, низький рівень 
матеріального забезпечення громадян, соціальна нерівність. До ідеологічних причин 
належать: недоліки, недогляди в морально-статевому вихованні підростаючого 
покоління, приклади аморальності, цинізму й брутальності відносно жінок, 
розбещеності в родині й побуті, школі, найближчому побутовому оточенні, засобах 
масової інформації, недоліки діяльності правоохоронних та інших державних і 
суспільних органів, установ, спрямованих на попередження й припинення злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканності, низький рівень правової 
пропаганди. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ 
ВЧИНЕННЯ ПРАВОМІРНОГО ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО  

ІЗ ЗАВДАННЯМ ШКОДИ ПІД ЧАС СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 

О. Сибаль 
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e-mail: olegsybal198@gmail.com 

У статті подано додаткове обґрунтування наукових положень щодо встановлення 
підстав вчинення правомірного діяння в умовах «зайняття спортом». На основі аналізу 
національного законодавства до їх числа запропоновано відносити дозволеність виду 
спорту в Україні, дотримання правил проведення спортивного заходу та наявність згоди 
потерпілого на участь у спортивному заході. 

Ключові слова: життя, здоров’я, спортивний захід, заподіяння шкоди. 

У зв’язку із все частішим виявленням фактів заподіяння шкоди фізичній 
цілісності та здоров’ю учасників спортивних заходів (подекуди з летальними 
випадками) неабиякої актуальності та гостроти набувають питання, пов’язані із 
кримінально-правовою оцінкою вказаних діянь, а також про гуманність цих видів 
спорту і законність проведення такого роду змагань. 

Проблематика кримінально-правової кваліфікації заподіяння шкоди життю і 
здоров’ю під час спортивних заходів обумовлена відсутністю у КК України 
жодних положень стосовно визначення умов правомірності завдання такої шкоди 
та чітких правил кримінально-правової кваліфікації їх перевищення чи 
недотримання. Відсутній єдиний підхід щодо вирішення питання про кваліфікацію 
цих діянь і на практиці, що зумовлює невизначеність у діяльності суб’єктів 
правозастосування під час правової оцінки спортивного травматизму. 

Слід зазначити, що певний внесок у розробку теоретичних проблем заподіяння 
шкоди життю і здоров’ю у спорті зроблено у працях таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених, як Ю.В. Баулін, Е.В. Безручко, Н.А. Бєляєв, П.А. Дубовєц, 
Н.І. Загородніков, А.Н. Ігнатов, Н.Ш. Козаєв, І.Я. Козаченко, І.Д. Козочкін, 
А.Н. Красіков, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, З.А. Нєзнамова, Т.Ю. Орєшкіна, 
А.А. Піонтковський, А.В. Сєрова, А.А. Скворцов, Н.С. Таґанцев, М.І. Хавронюк, 
М.Д. Шаргородський та інших, присвячених загальним питанням кримінально-
правового вчення про злочин, про обставини, що виключають злочинність діяння, 
про злочини проти життя і здоров’я, а також питанням кримінального права 
зарубіжних держав. Однак концептуальні позиції відсутні, автори здебільшого 
зосереджують увагу на окремих аспектах проблеми, не пропонуючи її системного 
вирішення.  

У Російській Федерації питання кримінально-правової оцінки спортивного 
травматизму були предметом дисертаційного дослідження А.А. Скворцова на 
тему «Уголовно-правовая оценка причинения вреда жизни или здоровью при 
занятиях спортом» (2005 р.), у якій науковець розкриває проблеми кваліфікації 
протиправного заподіяння шкоди у спорті. 

Однак нез’ясованим у сучасній кримінально-правовій науці все ще 
залишається ряд питань, пов’язаних, насамперед, із встановленням підстав 
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правомірності спричинення шкоди життю та здоров’ю під час зайняття спортом, 
що зумовлює потребу в окремому теоретичному дослідженні цього аспекту 
вказаної тематики. 

Завданнями запропонованої статті є аналіз нормативно-правових актів 
України, а також узагальнення наукових позицій, положень та підходів стосовно 
визначення підстав правомірного діяння, пов’язаного із завданням шкоди життю і 
здоров’ю у спорті, та спроба висловлення відповідних рекомендацій щодо 
можливості їх практичного застосування. Адже роль науки кримінального права у 
цьому питанні полягає саме у тому, щоб визначити ті межі, в яких заподіяння 
спортивних травм оцінюється як злочинне чи правомірне діяння. 

Даючи науково-теоретичну кримінально-правову оцінку заподіянню шкоди під 
час спортивних заходів, такі вчені, як П.А. Дубовєц [1, с. 19], А.Н. Красіков [2, с. 105], 
А.А. Піонтковський [3, с. 85], А.А. Скворцов [4, с. 56], М.Д. Шаргородський [5, 
с. 370–371], Н.І. Вєтров та Ю.І. Ляпунов [6, с. 401], В.Д. Меньшагін, Н.Д. Дурманов 
та Г.А. Крігер [7, с. 158–159] стверджують, що однією із підстав непритягнення до 
кримінальної відповідальності особи, яка заподіяла шкоду життю чи здоров’ю у 
процесі зайняття спортом, є дозволеність законом цього виду діяльності. 

У цілому підтримуючи вказану концептуально правильну на наш погляд точку 
зору, вважаємо за доцільне детальніше з’ясувати зміст цієї підстави шляхом аналізу 
національного законодавства у частині, що стосується досліджуваного об’єкта. 

Розвиток фізичної культури і спорту є важливою складовою державної 
соціально-економічної політики України. Згідно із «Державною програмою 
розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки», затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р., основними цілями держави у 
цій сфері є: оздоровлення нації, виховання молоді, формування здорового способу 
життя населення, гідне представництво українських спортсменів на міжнародній 
арені, формування у громадян сталих традицій та мотивацій щодо фізичної 
культури і спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя та 
профілактики захворювань.  

У «Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2016 р.», затвердженій Указом Президента України від 28 вересня 2004 р., одним із 
першочергових завдань держави, спрямованих на охорону здоров’я, є створення 
умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж 
усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 
підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, 
поліпшенню стану здоров’я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації.  

Таким чином, зайняття фізичною культурою і спортом – це суспільно корисна 
діяльність, яка сприяє зміцненню здоров’я населення.  

У попередній редакції статті 17 Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт» від 24.12.1993 р. [8] (надалі по тексту – «Закон») зазначалося, що в Україні 
впроваджується і підтримується розвиток більшості видів сучасного спорту, що 
дістали світове визнання і поширення, а також національних видів спорту. На 
реалізацію цієї норми Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 
України (надалі по тексту – «Держкоммолодьспорттуризму») наказом від 07.02.2001 р. 
затвердив «Перелік видів спорту, що визнані в Україні» (надалі по тексту – 
«Перелік»), таким чином нормативно встановивши, проведення заходів із яких 
видів спорту визнається законним і дозволеним на території України.  

Наказом Міністерства України у справах молоді та спорту (надалі по тексту – 
«Мінмолодьспорт») від 28.04.2005 р. затверджено Положення «Про порядок 



О. Сибаль 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 419

визнання в Україні видів спорту» [9] (надалі по тексту – «Положення»), згідно із 
яким рішення про визнання виду спорту в Україні приймається центральним 
органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту («Мінмолодьспорт») за 
поданням всеукраїнського громадського об’єднання з цього виду спорту 
(спортивної федерації), яке зареєстровано згідно із чинним законодавством (у 
порядку, передбаченому Законом України «Про об’єднання громадян» від 
16.06.1992 р. та Положенням «Про реєстр національних спортивних федерацій», 
затвердженим наказом «Мінмолодьспорту» від 22. 01. 2008 р.).  

Відповідно до п. 2. «Положення» вид спорту вважається визнаним після 
внесення в установленому порядку його назви до «Переліку видів спорту, що 
визнані в Україні». З визнаних видів спорту на території України можуть 
проводитись змагання різноманітного рангу, у тому числі чемпіонати України, 
інші всеукраїнські та міжнародні змагання (абз. 4 п. 4 «Положення»). 

Як бачимо, визнання державою на нормативному рівні та встановлення 
процедури легалізації виду спорту надає йому законного характеру. А оскільки 
зайняття окремими видами спорту передбачає високу ймовірність, а, подекуди, і 
необхідність заподіяння шкоди, то дозволеність такого роду діяльності свідчить 
про автоматичну згоду держави на допустимість її заподіяння. Тому завдання 
шкоди життю і здоров’ю під час проведення заходів з офіційно визнаних 
(легальних) видів спорту носить правомірний характер.  

Вказані положення знаходять підтвердження у праці Н.Д. Дурманова, де 
зазначається про те, що діяння, передбачене Особливою частиною КК, але за 
наявності відомих обставин дозволене і, тим більше, приписане нормою права, уже 
в момент його вчинення не може бути кримінально-протиправним [10, с. 204]. Там, 
де закон дозволяє конкретні дії, – пише Л.В. Шуберт, –недопустимо, щоб той, хто 
цим дозволом керується, підлягав кримінальній відповідальності, оскільки, він діяв 
в інтересах суспільства, яке надало йому право на вчинення цих дій. Діяння, 
дозволене однією галуззю права, не може бути заборонено іншою [11, с. 101]. 

Основною формою функціонування та вияву спорту є спортивні заходи (ст. 1 
«Закону»), до категорії яких належать: 1) спортивні змагання (чемпіонати, 
першості, кубки світу, кубки Європи, кубки країни, інші офіційні всеукраїнські та 
міжнародні змагання); 2) інші заходи (міжнародні та всеукраїнські показові 
виступи, фестивалі, конкурси, конгреси); 3) тренування і навчально-тренувальні 
збори спрямовані на підготовку до їх проведення (п. 4 «Порядку підготовки 
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 
спортивних та культурно-видовищних заходів» затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. (надалі по тексту – «Порядок»); абз. 7 
Листа Державної Податкової Адміністрації «Щодо оподаткування вартості 
харчування учасників спортивних заходів на учбово-тренувальних зборах» від 
06.02.2007 р.).  

Вважаємо, що часово-просторові межі проведення перелічених заходів 
повинні бути тією нормативно визначеною обстановкою, у якій може мати місце 
правомірне заподіяння шкоди життю чи здоров’ю їх учасників. 

З метою забезпечення дотримання принципу законності та недопущення 
нівелювання регулятивної сутності ряду вищенаведених правових актів, що 
стосуються нормування спортивної діяльності, правомірним, на наш погляд, слід 
вважати заподіяння шкоди лише під час офіційних спортивних заходів. 
Офіційність спортивного заходу характеризується наступними ознаками:  

1) урегульованість встановленими правилами (абз. 3 ст. 40 «Закону»);  
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2) здійснення спеціально уповноваженими особами нагляду за дотриманням 
правил під час його проведення (контроль за дотриманням правил спортивних 
змагань, що містять вимоги до змагань, здійснюють спортивні судді (ст. 41 
«Закону»); під час тренувань нагляд за дотриманням правил, очевидно, повинен 
здійснювати тренер чи інша уповноважена на те особа);  

3) наявність у визначених випадках дозволу (рішення) компетентних суб’єктів 
на його проведення (підставою для проведення спортивних заходів є рішення 
(наказ) відповідного органу, за ініціативою (або під патронатом) якого вони 
проводяться: міжнародні заходи – за рішенням міжнародних спортивних федерацій; 
загальнодержавні – за рішенням центральних органів виконавчої влади; 
регіональні – за рішенням місцевих державних адміністрацій або органів місцевого 
самоврядування (п. 4 «Порядку»)). 

Таким чином, дозволеність виду спорту як підстава вчинення діяння, 
пов’язаного із завданням шкоди у спорті, включає два компоненти: 1) офіційне 
визнання виду спорту на загальнодержавному рівні та його нормативне закріплення; 
2) дотримання часово-просторових меж та вимог офіційності проведення заходу з 
нормативно визнаного виду спорту. 

Заохочення та підтримка державою спортивної діяльності не може свідчити про 
вседозволеність у цій сфері [12, с. 59]. Відповідно до положень ст.ст. 1, 40 «Закону» 
основні форми функціонування та вияву спорту (спортивні заходи) організовуються 
за відповідними правилами з метою виявлення та уніфікованого порівняння 
досягнень людей у різних видах спорту, з офіційним визначенням їх переможців. 
Згідно із п.п. 6, 7 «Положення» вказані правила повинні бути санкціоновані 
«Мінмолодьспортом» України одночасно із легалізацією відповідного виду спорту. 

Як бачимо, затвердження органом державної влади правил проведення 
спортивних заходів надає їм ознак дозволеності, легальності. Тим самим державою 
на офіційному рівні визнається допустимість і правомірність завдання шкоди у 
спорті, якщо вона настала внаслідок поведінки, яка не суперечить цим правилам. 
Аналогічної позиції у свої працях дотримуються Ю.В. Баулін [12, с. 65], 
А.Н. Красіков [2, с. 106–107], А.А. Скворцов [4, с. 57] та М.Д. Шаргородський 
[5, с. 370–371], зазначаючи, що обов’язковою умовою виключення злочинності 
заподіяння шкоди під час зайняття спортом є дотримання встановлених правил для 
конкретного виду спорту. 

Правила спортивних змагань та навчально-тренувальних занять визначають, у 
яких випадках спортивний захід відповідає його регламентації, а також дозволені 
способи спортивної поведінки [2, с. 107]. У зв’язку із цим для правильної 
кримінально-правової оцінки спортивного травматизму доцільним є умовний поділ 
усіх видів спорту на три групи у залежності від характеру дій, передбачених 
спортивними правилами, що відображають ступінь ймовірності заподіяння шкоди 
життю чи здоров’ю учасників спортивних заходів.  

До першої групи входять види спорту, правилами яких передбачена 
необхідність заподіяння шкоди як одна з умов зайняття цим видом спорту (бокс, 
кікбоксінг, тайський бокс, карате, тхеквондо, айкідо, дзюдо, вільна та греко-
римська боротьба, військово-спортивні багатоборства, а також інші контактні 
силові види спорту). Наведемо декілька прикладів:  

– для зарахування балів під час поєдинку з боксу спортсмен повинен наносити 
супернику удари, спрямовані у фронтальну чи бокову частини голови або 
корпусу вище пояса (п. 1. А. Правила ХVІІ Міжнародних правил проведення 
змагань і турнірів АІВА з боксу [13]);  
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– згідно із п. п. 3, 6 Правил змагань з куміте WKF (Всесвітньої федерації карате) 
до числа дозволених відносять удар в голову, лице чи шию [14];  

– кидок суперника на спину із значною силою та швидкістю під час змагань з 
дзюдо вважається технічним прийомом, який може бути зарахований як чиста 
перемога «ІППОН» у поєдинку [15].  
Ступінь вірогідності спричинення шкоди під час зайняття видами спорту цієї 

групи є найвищим, оскільки така шкода майже завжди має місце. 
Правила проведення заходів із видів спорту другої групи прямо не 

передбачають заподіяння шкоди, оскільки переможець визначається за іншими 
показниками: кількістю отриманих очок, швидкістю, дальністю і т. ін. [12, с. 63]. 
До таких видів спорту варто віднести футбол, хокей з шайбою, баскетбол, регбі, 
американський футбол, армспорт, гандбол, фехтування та ін. 

Слід зазначити, що при зайнятті більшістю видами спорту цієї групи за умов 
дотримання встановлених правил, які спрямовані на попередження, уникнення та 
припинення надмірного травматизму, ймовірність заподіяння шкоди зводиться до 
мінімуму. Якщо травми і мають місце, то, зазвичай, лише з порушенням норм 
поведінки спортивного заходу. Наприклад:  

– травмування гравцем суперника в результаті атаки ззаду, або в область голови 
чи шиї під час гри в хокей з шайбою є порушенням правил №№ 523, 540 
Офіційної книги правил IIHF (Міжнародної федерації хокею) і карається матч-
штрафом в розмірі 7500 грн. [16]; 

– відповідно до ст. 46. 1. 4 Міжнародних правил FIBA з баскетболу порушення 
правил (неспортивний фол) має місце тоді, коли гравець б’є, штовхає чи 
умисно затримує суперника для зайняття вигідної позиції [17]; 

– правилом № 12 Офіційних правил гри FIFA з футболу передбачено 
необхідність призначення штрафного удару на користь команди суперника, 
якщо гравець грубо штовхне, ударить чи спробує ударити суперника ногою 
або рукою, стрибне чи здійснить небезпечну атаку на нього тощо [18]. 
Однак в силу специфіки фізичної взаємодії спортсменів, їх підвищеної 

активності, динамізму спортивного заходу шкода все ж таки може бути 
спричинена і без порушення спортивних норм. У якості прикладів можна вказати 
на випадки заподіяння шкоди внаслідок технічної боротьби за м’яч чи здійснення 
небезпечних підкатів у футболі, застосування силових прийомів у хокеї, прове-
дення тактичної атаки під час змагань з регбі, швидкісно-просторового витіснення 
суперника в авторалі чи мотоспорті тощо.  

Як бачимо, характер зайняття цими видами спорту також становить певний 
ступінь ризику завдання шкоди, яка, однак, є допустимою за умови, якщо правила 
не були порушені. 

Для видів спорту третьої групи характерною є практична неможливість 
отримання чи заподіяння шкоди у межах правил з огляду на такі обставини, як: 
1) відокремленість у часі та просторі виступів спортсменів під час змагань 
(наприклад, художня гімнастика, пауерліфтинг, гирьовий спорт, санний спорт, 
стрибки у воду та ін.); або 2) відсутність фізичної взаємодії між спортсменами 
(легка атлетика, плавання, більярдний та вітрильний види спорту, шахи та ін.).  

Правомірним, на наш погляд, слід вважати заподіяння шкоди лише під час 
зайняття видами спорту першої та другої груп. В обох випадках спортсмени, 
реалізуючи своє право на зайняття спортом, усвідомлюють, що обраний ними вид 
спорту нерозривно пов’язаний з ризиком не лише заподіяння шкоди іншому, але й 
отримання аналогічної шкоди стосовно себе [19, с. 662].  
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При цьому кримінально-правове значення спортивних правил полягає у тому, 
що вони є офіційно встановленими «рамками» проведення спортивних заходів, 
межами дозволеної спортивної поведінки, а, відтак, виступають критерієм оцінки 
правомірності заподіяння шкоди у спорті. 

Враховуючи підвищений ступінь ризику отримання травм під час зайняття 
окремими видами спорту, у науці кримінального права цілком закономірно 
висловлюється точка зору, що однією з обов’язкових умов участі особи у спортивних 
заходах є її згода на зайняття спортом [12, с. 59–68; 19, с. 657–658; 2, с. 105–107].  

Висловлюючи згоду на зайняття певним видом спортом, – пише А.Н. Кра-
сіков, – особа підкреслює межу того, на що вона погоджується, а ця межа співпадає 
з межею дозволених діянь, передбачених спортивними правилами. Тому, якщо під 
час тренувань чи змагань заподіяні тілесні ушкодження шляхом дозволених дій, то 
виправданням цьому є згода потерпілого [2, с. 106]. 

Згода спортсмена носить альтернативний характер: він розраховує залишитись 
неушкодженим, але у той же час висловлює погодження на ймовірне заподіяння 
йому шкоди у випадку неможливості убезпечити себе [19, с. 658]. Оскільки особа 
усвідомлює не конкретні наслідки, а невизначені, можна говорити про згоду на 
абстрактну (неконкретизовану) шкоду, яку вона евентуально допускає стосовно 
себе [2, с. 105]. При цьому змістом згоди потерпілого є волевиявлення, спрямоване 
на виникнення таких юридичних фактів, як: 1) зайняття певним видом спорту 
загалом; 2) участь у конкретному спортивному заході; 3) ймовірний ризик 
заподіяння шкоди, рамки якого обмежені спортивними правилами [20, с. 14]. 

На підставі результатів дослідження кримінально-правової природи та аналізу 
сутнісних ознак згоди потерпілого, почерпнутих із окремих наукових джерел [4; 
12; 19; 2; 20; 21], вважаємо за доцільне сформувати систему спеціальних умов 
застосування цього кримінально-правового явища у якості відносно самостійної 
підстави виключення злочинності заподіяння шкоди у спорті. 

По-перше, згода повинна бути дійсною, тобто надаватись фізичною дієздатною 
особою. Дійсність згоди у кримінально-правовій літературі ототожнюють з 
волевиявленням особи, що усвідомлює характер вчинюваних дій і здатна керувати 
ними [19, с. 600]. З огляду на цю обставину, при встановленні наявності вказаної 
умови необхідно враховувати цивільно-правові інститути повної, часткової, 
неповної, обмеженої дієздатності фізичної особи та її недієздатності (ст.ст. 30–42 
Цивільного кодексу України). Якщо особа не наділена необхідним обсягом 
дієздатності, то згода на можливість заподіяння шкоди у спорті може надаватись її 
законними представниками [19, с. 664]. 

По-друге, невід’ємною ознакою згоди потерпілого є її усвідомленість. 
Потерпілий повинен усвідомлювати не лише значення своїх дій, а й суспільно 
небезпечний характер діяння, на вчинення якого він надає згоду (вид спорту та 
ступінь його небезпечності), передбачати можливість настання його суспільно 
небезпечних наслідків (їх розмір, види) і свідомо допускати їх настання [12, с. 66]. 

По-третє, згода потерпілого повинна носити добровільний характер. Як 
слушно зазначає з цього приводу А.В. Сумачьов, добровільність згоди означає 
вільне волевиявлення особи, відсутність будь-якого примусу чи обману під час її 
отримання [22, с. 111]. Схожу точку зору займає А.І. Санталов, за твердженням 
якого згода повинна бути надана добровільно, а не під впливом обману чи примусу 
(фізичного чи психічного) [23, с. 519]. 

По-четверте, згода повинна бути реальною, тобто надаватися на можливість 
заподіяння шкоди протягом певного часу, у визначеному місці, допустимим 
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способом та адресуватися конкретному суб’єкту. Розглядувана ознака деякими 
авторами іменується як конкретність згоди [24, с. 114]. 

По-п’яте, згода спортсмена повинна бути наявною, тобто передувати у часі 
обумовленому нею заподіянню шкоди [19, с. 609]. Однак Н.С. Таганцев стверджу-
вав, що згода може бути надана як до, так і під час заподіяння шкоди [25, с. 405]. 
Дещо іншу позицію стосовно цього питання висловлював А.Н. Красіков. Провівши 
більш детальний аналіз вказаної ознаки, він, зокрема, зазначав, що навряд чи 
можна вважати згоду обставиною, що виключає суспільно небезпечний характер 
вчиненого, якщо вона була одержана у процесі вчинення діяння, розпочатого без 
згоди потерпілого [2, с. 60]. 

Згода повинна визначати дії винного, який від початку своїх дій до їх завершення 
зобов’язаний поводитись у відповідності із нею. Згода, надана у розпал дій 
заподіювача шкоди, виключає злочинність його поведінки лише стосовно наступних за 
волевиявленням потерпілого подій і не виправдовує попередніх [19, с. 608]. 

У рамках характеристики ознаки наявності окремі автори ведуть мову про 
форму вираження згоди потерпілого, момент визнання її правомірною та відмову 
від неї. Так, у результаті дослідження зазначених питань А.Н. Красіков робить 
наступні висновки: 1) згода може бути надана усно, у письмовій формі, а також 
шляхом вчинення конклюдентних дій (наприклад, вихід на ринг, спортивний 
майданчик тощо); 2) моментом визнання згоди правомірною слід вважати факт 
адекватного уяснення та сприйняття цієї згоди свідомістю іншої особи (адресата 
згоди); 3) відмовитись від згоди (відкликати її) особа може на будь-якій стадії до 
моменту закінчення обумовленого нею діяння [2, с. 60]. 

Мовчазна згода, на наш погляд, у супереч усталеній думці, що мовчання – це 
знак згоди, не відповідає ознакам наявності та реальності. Згода – це акт активної 
поведінки особи, прояв власної волі, згода бездіяльністю – основа для широкого 
поля зловживань. Байдуже ставлення до певного блага не означає відмову від 
нього [19, с. 605]. 

У частині, що стосується форми вираження згоди, варто також приділити 
увагу думці А.В. Сумачьова, який стверджує, що варто закріпити обов’язкову 
письмову форму виразу згоди у тих випадках, коли її результатом можуть стати 
порушення права на життя, здоров’я, тілесну цілісність організму чи інші істотні 
наслідки для особи [22, с. 113]. Детально розглянувши це питання, А.Н. Красіков 
дійшов до висновку, що письмова форма вираження згоди найбільш вдала. Особа, 
що погодилась, та адресат надання згоди письмово обумовлюють її зміст. Така 
форма сприятиме найбільш правильній оцінці згоди потерпілого [2, с. 60]. 

І, нарешті, по-шосте, обов’язковою ознакою згоди потерпілого на зайняття 
спортом є також її правомірність. Згода може бути надана особою, яка на законних 
підставах володіє правом, що зазнає посягання. Тобто правомірним слід вважати 
надання згоди особою лише особисто, оскільки права на життя і здоров’я є 
невідчужуваними. 

Таким чином, згода потерпілого може вважатись підставою вчинення 
правомірного діяння, пов’язаного із завданням шкоди під час спортивних заходів, 
за умов її дійсності, усвідомленості, добровільності, реальності, наявності та 
правомірності. 

З урахуванням викладеного варто зазначити, що заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю під час спортивних заходів визнається правомірним з огляду на дозво-
леність виду спорту в Україні, дотримання правил проведення спортивного заходу та 
наявність згоди потерпілого на участь у спортивному заході. При недотриманні чи 
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порушенні вказаних підстав кримінальна відповідальність повинна наставати 
залежно від обставин конкретної справи та з урахуванням психічного ставлення 
винного до суспільно небезпечних наслідків за відповідними статтями Розділу ІІ 
Особливої частини КК України «Злочини проти життя та здоров’я особи». 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСНОВАНИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОМЕРНОГО ДЕЯНИЯ, 

СВЯЗАННОГО С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА  
НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

О. Сыбаль 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

e-mail: olegsybal198@gmail.com  

В статье подается дополнительная аргументация научных положений по 
установлению оснований совершения правомерного деяния в условиях «занятия 
спортом». К их числу предложено относить разрешенность вида спорта в Украине, 
соблюдение правил проведения спортивного мероприятия и наличие согласия 
потерпевшего на участие в спортивном мероприятии. 

Ключевые слова: жизнь, здоровье, спортивное мероприятие, причинение вреда. 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTIC OF GROUNDS FOR 
LAWFULL ACTION COMMISSION, CONNECTED WITH 

CAUSING HARM DURING SPORT EVENTS 
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In the article an extra substantiation of the scientific provisions concerning establishment 
of the grounds for lawful action commission during sport activity is presented. On the basis of 
the national legislation analysis it is proposed to include the following elements to the 
definition: licensed kind of sport in Ukraine; abiding of the rules of sport event holding; consent 
of a victim to participate in the sport activity. 

Key words: life, health, sport event, causing harm. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИКРИТТЯ  
ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ СВІДЧЕНЬ, ОТРИМАНИХ  

У ПРОЦЕСІ СУДОВОГО СЛІДСТВА 

В. Бабунич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

e-mail: babunych@yandex.ua 

У статті розглянуто одну із актуальних проблем сучасної криміналістики та 
кримінального процесу – можливість і доцільність використання криміналістичних 
механізмів викриття неправдивих показань, отриманих у ході судового слідства. 
Запропоновано окремі методики щодо покращення викриття завідомо неправдивих 
показань потерпілих, свідків, підсудних, також обґрунтовано висновок, що у цьому процесі 
важливою є відповідна фахова підготовка учасників судового засідання. 

Ключові слова: завідомо неправдиві показання, психологія допиту, криміналістичні 
механізми. 

Важливою та складною проблемою з якою зустрічається слідча та судова 
діяльність у сучасному суспільстві – небажання свідків, потерпілих і підсудних 
давати правдиві показання. Причиною цього крім іншого може слугувати їхня 
зневіра в силу закону та справедливості. Безумовно, що такі дії можуть вчинятися 
також з метою ухилення від кримінального переслідування. Як не дивно, випадки 
неправдивих показань свідків і потерпілих також є не поодинокими. Це можна 
пояснити небажанням виступати в суді, розповідати про свої незаконні дії, страхом 
помсти з боку підсудного або його друзів тощо. Дослідження криміналістичних 
механізмів викриття неправдивих показань є важливою проблемою, адже від 
правдивості наданої інформації залежить результат судового процесу. Саме тому 
важливим у забезпеченні ефективного судового розгляду є проведення якісної 
діагностичної роботи, удосконаленням тактичних прийомів викриття неправдивих 
показань. 

Дослідженню феноменології «брехні» ще у давнину були присвячені праці 
Аристотеля, Платона, Секста Емпірика і ряду інших античних авторів. 

Проблема істинності та хибності глибоко і всебічно досліджена в працях 
Б. Спінози, Г.В.Ф. Гегеля, І. Канта, B.C. Соловйова, Е. Гуссерля, М. Гайдеггера та 
інших авторів, які сформулювали основні підходи про очевидність істини.  

У вітчизняній і зарубіжній психології вивченню аспектів завідомо неправдивих 
показань (надалі «брехні») присвячені роботи Д.І. Дубровського, Є.Г. Белякова, 
Н.Г. Любимова, І.К. Мельника, К. Мелітана, Е. Пінкоффса, К. Саарні, М. Льюїса та 
інших. 

Психолого-правові аспекти «брехні» як складового елементу правової практики 
досліджені в роботах Л.Ю. Ароцкера, В.А. Пантелєєва, А.Я. Вишинського, М.С. Стро-
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говича, М.І. Єнікеєва, В.М. Кудрявцева, І.Б. Пономарьова, О.Р. Ратинова, С.І. Симо-
ненка, Л.Б. Філонова та інших. Ці роботи присвячені здебільшого вивченню юридич-
ного і в незначній мірі соціально-психологічного аспектів (вербального і невербаль-
ного прояву брехні). Наголосимо, що на основі даних новітньої експериментальної 
психології висловлювались різні пропозиції, які могли б сприяти підвищенню 
точності оцінки судових показань свідків, потерпілих, підсудних (далі – доповідачів). 
Зокрема, пропонувалося законодавчо передбачити можливість проведення судової 
експертизи щодо свідків з питання про те, яке може бути значення їх свідчень у 
кожному конкретному випадку [1, с. 52]. 

Психологію свідчень свідків, як наукового напряму, критикував А.Я. Ви-
шинський, який вважав, що найбільшим його недоліком є тенденція неправильно 
трактувати значення свідчень свідків [2, с. 217–218]. Натомість М.С. Строгович, 
відзначаючи істотне значення психології в сфері судового доказу, виступав проти 
«надмірного психологізму», підкреслюючи неприпустимість реальної оцінки 
показань свідків судом «різноманітними психологічними дослідженнями» [3, 
с. 251–252]. 

Загалом «брехня» є одним із способів та засобів обману. Поняття брехні може 
бути визначено як свідоме спотворення суб’єктом істини з метою введення в оману 
іншої особи. Психологічна структура брехні заснована на поєднанні трьох 
чинників: твердження особи не відповідає істині; особа усвідомлює неістинність 
свого твердження та особа ставить за мету ввести іншу особу в оману. Водночас не 
викликає сумніву той факт, що причиною спотворення інформації можуть бути 
дефекти в сприйнятті явищ, подій, пов’язані з психічним, фізичним станом 
конкретного суб’єкта, зовнішніми умовами тощо. Саме тому в ситуаціях 
міжособистісного спілкування, зокрема у допиті свідків у суді, неправда виступає 
як вербальний еквівалент брехні свідка щодо будь-яких обставин.  

Необхідно наголосити, що відмінність брехні від неправди визначається 
наявністю важливої стверджуючої ознаки, а саме: свідомим або неусвідомленим 
спотворенням істини. Потрібно взяти до уваги той факт, що спосіб і стиль передачі 
інформації у різних суб’єктів може відрізнятися певними особливостями. Це 
проявляється у використанні слів і виразів, які в певному контексті набувають 
сенсу, що є протилежним їх справжньому значенню. У цьому випадку особа 
усвідомлює, що повідомляє інформацію, яка не відповідає дійсності, не ставлячи за 
мету ввести іншу особу в оману [4, с. 102]. 

Теорія криміналістики розрізняє два види брехні: активну, яка полягає в 
повідомленні органам слідства інформації, що не відповідає дійсності; і пасивну, 
тобто відмова органам слідства повідомляти інформацію про обставини справи. На 
відміну від неправдивих показань, варто розрізняти ненавмисне спотворення 
інформації, що пояснюється зовнішніми несприятливими умовами сприйняття 
події (значну відстань, погані умови освітлення, сторонні звуки), особливостями 
органів чуття особи (слабкий зір, глухота), психічним станом (стрес, переляк), 
короткотривалістю сприйняття події тощо. 

Водночас побудова неправдивих мовних висловлювань здійснюється на основі 
таких психолого-лінгвістичних поєднань як: зв’язком між реальною ситуацією з її 
образом у свідомості; становлення образу нереальною ситуації з мовними засобами 
його вираження; відношення між образами реальної і нереальною ситуації та 
відношення між засобами мовного вираження реальної та нереальної ситуації. Тут 
ми зустрічаємо проблему співвідношення змісту висловлювання з дійсністю, адже 
будь-яке висловлювання, формуючи текст, так чи інакше відображає дійсність. 
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Відображення дійсності у висловленні може бути більш-менш повним, цілісним і 
однозначним. Незалежно від ступеня повноти, цілісності будь-яке висловлювання 
своїм змістом якось пов’язане з реальною дійсністю [5, с. 145–146]. 

Отже, «брехня» – навмисне спотворення дійсності, що найчастіше виражається у 
змісті мовних повідомлень, негайна перевірка яких неможлива. За помилкових 
повідомлень індивід усвідомлює їх нестійкість і вдається до гіперкомпенсацій 
[6, с. 116]. 

Будь-які неправдиві показання та брехня передбачають створення відповідних 
механізмів та методів для їх викриття, що є основою для якісної вирішення 
судового процесу. 

Одним із таких методів можна вважати – діагностування (розпізнавання). 
Розпізнати – означає відокремити, віддеференціювати потрібну ситуацію від інших 
їй подібних. Наприклад, у медицині є поняття диференціальної діагностики, коли 
типова форма хвороби, яка встановлюється, відокремлюється від інших форм, які 
мають схожі симптоми. Натомість загальне завдання криміналістичної діагностики 
трактується як встановлення (визначення, розкриття) об’єктивної істини шляхом 
вивчення та пояснення властивостей та станів об’єкта (явища). Будучи одним із 
методів у складній структурі судового доказування, діагностика повністю відповідає 
загальним принципам встановлення істини. Криміналістична ситуація, як об’єкт 
доказування, в інформаційному плані має наступні риси: ретроспективність, (тобто 
подія яка пізнається вже була); унікальність, (тобто неповторність, яка визначається 
поєднанням умов та обставин даної ситуації); відображеність у матеріальних та 
ідеальних формах, (тобто речовій обстановці події та у свідомості людей – учасників, 
свідків, потерпілих) [7, с. 56]. 

Відомою технологією викриття неправдивих показань можна вважати судовий 
допит свідків, потерпілих, спеціалістів, експертів, підсудних. Сюди можна віднести 
основний, шаховий та перехресний допити. [8, с. 334] Зокрема «перехресний допит, – 
наголошує Л.Ю. Ароцкер, – з більшим успіхом, ніж звичайний, дозволяє розкрити 
протиріччя в показаннях, виявити в них помилки, уточнити деталі і з’ясувати 
неправдивість показань. Він є ефективним у всіх випадках, коли в показаннях є 
внутрішні суперечності, неточності, коли виникають сумніви в їх повноті, 
правдивості і правильності». Мета шахового допиту – підтвердити або спростувати 
показання інших осіб інформацію, отриману в ході основного допиту певної особи. 
Він може бути проведений у зв’язку з допитом підсудного, потерпілого, свідка й 
експерта. «Виходячи з обставин справи, – зазначає Л.Ю. Ароцкер, – з’ясованих 
основним допитом, потрібно вирішити кому першому поставити запитання. Особі, 
що проводить шаховий допит, не можна забувати, що зустрічні запитання іншим 
особам не повинні його відсторонювати від завдань основного допиту. Потрібно 
вміло поєднувати основний та шаховий допити з тими подіями, які цікавлять суд. Це 
дасть можливість якісно розкрити неправдиві показання» [9, с. 223]. Також в процесі 
судового слідства застосовуються тактичні прийоми, для отримання правдивих 
показань від підсудних, свідків та потерпілих. Серед них: зіставлення, уточнення, 
деталізація, контроль, нагадування та наочність.  

Прийом зіставлення полягає в зіставленні суперечливих частин свідчення або 
суперечливих свідчень в цілому з іншими доказами, що не узгоджуються з ним. 
Уточнення полягає в тому, що допитувач відповідними питаннями з’ясовує деталі, 
що стосуються приватних моментів. Деталізація складається з постановки 
запитань, які дозволяють розчленувати загальні і недостатньо конкретні свідчення 
на окремі епізоди, факти і тим самим більш глибоко їх досліджувати. Метод 
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контролю полягає в постановці запитань, які прямо не стосуються теми допиту, але 
дозволяють отримати контрольні відомості для перевірки правильності свідчень 
про окремі факти та події. Нагадування допомагає доповідачам згадати окремі 
події, факти, які забуті ними. Натомість наочність – прийом, заснований на 
психологічному аналізі асоціативних уявлень, які виникають у допитуваної особи 
під час пред’явлення їй наочного посібника, макета, схеми, фотознімків тощо. 

На думку Л.Ю. Ароцкера, «порівнювати показання, отримані від підсудного 
під час допиту, потрібно лише з достовірними доказами, тому що в іншому 
випадку такі можуть лише зміцнить його помилкову позицію. Не можна 
переоцінювати доказове значення фактів, з якими зіставляються відповіді 
підсудного під час допиту. Наприклад, не доцільно підсудному, який заперечує 
факт підробки документа, говорити, що він дає неправдиві показання, оскільки 
позитивні висновки експерта, зроблені у формі припущення, стверджують про 
зворотнє. Можливий висновок експерта не є тим достовірним фактом, зіставивши 
який можна переконатися, що підсудний дає неправдиві показання» [9, с. 223]. 

Водночас психологічний стан підсудних буває неоднозначним. Часто вони дуже 
уважні щодо поведінки суддів. Підсудні прагнуть визначити, чи переконують суддів 
їхні показання, відповіді на запитання тощо. «Якщо підсудний, – наголошує 
В.А. Пантелєєв, – сам відчуває суперечливість своїх пояснень, він хоче передбачити, 
як можуть бути сприйняті судом зміни його показань і до яких наслідків це може 
призвести. Він часто готовий змінити свої неправдиві показання цілком або 
частково. Такий крок може визначити подальшу долю підсудного». Для отримання 
правдивих показань допитувач (прокурор, адвокат, суддя) повинен апелювати до 
позитивних якостей підсудного. Водночас допитуючи підсудного, який змінив свої 
показання в суді, необхідно ретельно конкретизувати і деталізувати його нові 
показання. Зіставляючи їх згодом зі показаннями та матеріалами справи, необхідно 
особливу увагу звернути на деталі, які могли бути відомі лише підсудному як 
учаснику злочину [10, с. 64]. 

Саме тому й існує ряд механізмів дослідження судом змінених показань 
підсудного. Першим таким методом є зіставлення зміненого показання з іншими 
доказами. Другим тактичним прийомом є послідовне дослідження зміненого 
показання: підсудному поступово, частинами оголошуються його показання на 
досудовому слідстві, щоб з’ясувати, чи підтверджує він оприлюднену частину 
показань, а якщо заперечує, то з яких причин. Третій метод – зіставлення показань 
між собою. У цьому випадку суд, допитуючи підсудного, зіставляє показання, дані 
ним на досудовому слідстві, і з’ясовує, чи немає протиріч між ними, а також між 
новими показаннями підсудного [10, с. 64]. 

Найчастіше для отримання правдивих показань від підсудного, на думку 
А.А. Закатова, відносяться такі методи як: спонукання такого до каяття шляхом 
формування у нього внутрішнього протесту проти вчинених дій; акцентування 
уваги на перших неправдивих показаннях; використання звукозапису та 
відеозапису в необхідних цілях; деталізація показань з метою виявлення протиріч; 
з’ясування контрольної інформації, що дозволяють перевірити показання; 
використання з’ясованих протиріч з метою отримання правдивих показань; 
пред’явлення доказів у певній послідовності; непрямий допит та інше [11, с. 126]. 

Декілька слів про механізми викриття неправдивих свідчення у свідків. 
Тактичні прийоми допиту свідка, який щиро бажає дати правдиві свідчення, 
спрямовані на те, щоб допомогти йому якомога правдивіше й повніше розповісти, 
що особисто він спостерігав або чув, а також пригадати те, про що він забув. Його 
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показання перевіряються й зіставляються з тими, які він давав раніше, а також із 
інформацією, наявною в інших матеріалах справи. Відсутність знайомства між 
обвинуваченим і свідком, його бажання дати правдиві показання, нарешті позитивна 
характеристика свідка як високоморальної людини – обставини, що можуть 
підтверджувати мимовільну оману доповідача. 

Причини, через яких даються неправдиві свідчення, дуже різні. Свідок може 
надавати неправдиві свідчення через небажання брати участь у розслідуванні, 
страх перед помстою, незацікавленість у результатах розслідування тощо. Якщо не 
вдається переконати свідка дати правдиві свідчення, на допиті з’ясовують 
обставини, пов’язані з головним фактом (подією злочину), після чого переходять 
до з’ясування злочину. Свідок, виклавши обставини, що стосуються головного 
факту, і не бажаючи суперечити своїм свідченням, буде змушений відповісти й на 
запитання, яких раніше уникав. Мотиви надання неправдивих свідчень мають бути 
встановлені. Іноді свідок ухиляється від надання правдивих свідчень тільки тому, 
що прагне приховати свою малодушність, якщо він мав можливість надати 
допомогу потерпілому, але злякався і вчасно не зробив цього. 

Відповідно допит потерпілого проводиться за правилами, що регулюють допит 
свідка. Як і свідка, потерпілого попереджають про кримінальну відповідальність за 
надання завідомо неправдивих свідчень [12, с. 116–117]. 

Важливо, що точність передачі інформації про злочин багато в чому залежить 
від того, наскільки правильно свідок вміє виражати свої думки. Але навіть за 
високої культури мови можлива різниця між тим, про що думає свідок, і тим, що 
він розповідає суддям. Звичайно такі зміни свідчень виникають через прискорення 
темпу допиту. Іноді деякі судді помилково вважають, що уповільнений темп 
показань свідком, коли він замислюється в процесі викладення свідчень, зволікає з 
відповідями на питання є свідченням про нещирість доповідача [13, с. 343]. 
Наприклад, механізм попередження неправдивих свідчень свідка засвідчується у 
кримінальній відповідальності за надання навмисно неправдивих свідчень при 
допиті в суді, тому що цей допит є останнім для доповідача. В даному випадку 
свідок розуміє, що прийшов той час, коли потрібно дати у справі правдиві 
свідчення, оскільки він сам у майбутньому може стояти на лаві підсудних та 
нести відповідальність за скоєне. Емоційне напруження неправдивого свідка у 
ході судового слідства досягає максимуму. Вміле використання даних обставин 
прокурором може привести до відмови доповідача від неправдивих свідчень 
[14, с. 5–7]. 

Можна погодитись з думкою Е. Переверза, що «подолання навмисно неправ-
дивих показань доповідача є одним з найважливіших завдань допиту. Істотну роль 
у цьому відіграє не лише виявлення того факту, що показання мають неправдивий 
характер, а також і подолання неправдивих показань, тобто зміна установки 
доповідача із свідомої неправди на надання правдивих показань, що досягається не 
тільки із застосуванням певних механізмів в ході самого судового допиту, а також 
на основі проведення окремих слідчих дій в суді» [15, с. 37]. 

На думку Е. Переверза, тактичні прийоми, направлені на подолання свідомої 
неправди, необхідно віднести до прийомів, за допомогою яких перевіряються дії, 
які проводилися на досудовому слідстві. У ситуації, якщо особа продовжує лінію 
поведінки, яку вона розпочала на досудовому слідстві, та продовжує у суді давати 
неправдиві показання, прийоми, які використовуються в суді, належать до другої 
групи – тобто такі, що вперше застосовуються у порядку виправлення прогалин 
досудового слідства [14, с. 8]. 
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Також вагомою причиною надання неправдивих свідчень зі сторони свідків 
може бути підкуп, шантаж і інший вплив зацікавлених у справі осіб.  

Застосування певних механізмів, спрямованих на викриття очевидної «брехні» у 
свідченнях, вимагає її попереднього виявлення і оцінки, у тому числі шляхом аналізу 
показань свідка в процесі допиту. В даному випадку науковий інтерес і практичне 
значення становлять запропоновані О.Р. Ратиновим і Н.І. Гавриловою критерії 
відповідності свідчень доповідача до дійсності. Тут подаються рекомендації 
піддавати попередньому аналізу свідчення, отримані в ході допиту, використовуючи 
такі критерії: компетентність доповідача (характер його свідчень, особисті 
особливості дозволяють зробити висновок про те, що він не здатний вигадати 
описані події); його непоінформованість (незнання доповідачем тих обставин і 
деталей, які повинні бути відомі і не могли бути забуті, якщо його свідчення 
правдиві); унікальність свідчень (якщо повідомлення подає індивідуальність і 
неповторність описуваної події, то більш ґрунтовно можна вважати його правдивим; 
неправдиве повідомлення, як правило, схематичне і позбавлене унікальності); 
емоційна насиченість свідчень (правдиві свідчення містять порівняно більшу 
кількість особистих, емоційних моментів, посилань і вказівок на хвилювання, 
пов’язаних з описуваною подією); критерій невідповідностей (правдивий свідок, 
відтворюючи подію так, як вона була ним сприйнята, описує її фрагменти і деталі, не 
завжди і не в усьому погоджуючи їх між собою, не намагаючись їх прикрасити й 
усунути невідповідність, джерело якої йому самому може бути незрозуміле; 
натомість брехун не може дозволити собі, щоб у його свідченнях були неясності: 
незалежні деталі опису він штучно і в міру свого розуміння приводить у 
відповідність один одному). Ці критерії мають орієнтаційний характер [16, с. 15–16]. 

Також О.О. Закатов та інші криміналісти вважають, що неправдиві свідчення 
можна виявити за певними ознаками. Зокрема за невизначеністю інформації, яка 
містяться у свідченнях; невідповідність висловлювань іншим зібраним у справі 
доказам, а також протиріччя всередині самих свідчень; опис подій, фактів із 
надмірною точністю, що може бути обумовлено вивченням заздалегідь 
підготовлених показань; приховування фактів, які, на думку допитувача, добре 
відомі доповідачу, або забудькуватість щодо подій, значення яких істотні для 
доповідача; різне пояснення одних і тих самих подій на різних допитах; 
незрозумілість емоційного фону свідчень; наявність у свідченнях словесних 
конструкцій, фраз, які не відповідають рівню інтелектуального розвитку доповідача; 
ухилення від відповідей на прямі запитання; психофізіологічні реакції, які свідчать 
про прояв внутрішнього душевного хвилювання: несподіване збентеження, зміна 
кольору обличчя, тремтіння рук тощо [11, с. 126]. 

Необхідно також звернути увагу в рамках цієї проблематики на напрацювання в 
сфері психології, зокрема методи психологічної діагностики, адже на думку 
науковців у цій галузі знань, умисне повідомлення неправдивих показань часто 
супроводжується зовнішніми проявами (невербальними сигналами) особи, яка дає 
такі показання, зокрема змінами темпу мови, ритму дихання, тональності голосу, 
діаметру зіниць очей, рухами кінцівок тіла. Все це елементи риторики, які більшість 
людей не в змозі контролювати, так, як відбувається це на підсвідомому рівні. 
Передумовою використання цих методів є спостереження з боку допитувача 
вищенаведених невербальних сигналів доповідача в стані, коли такий говорить 
правду, з метою подальшого їх співставлення з сигналами отриманими під час 
відповідей, які можуть містити неправдиву інформацію. Шляхом такого 
співставлення та аналізу можна виявити ознаки, які ставитимуть під сумнів окремі 
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показання доповідача, що слугуватиме внутрішньою мотивацією для перевірки 
таких показань іншими доказами. Для розпізнавання брехні може також бути 
застосоване випробування доповідача на поліграфі. Однак продуктивність 
використання усіх цих психологічних методів потребує відповідної професійної 
підготовки допитувача і залежить передусім від якості судового процесу. 

Підсумовуючи, потрібно наголосити, що сучасна судова реформа передбачає 
підвищення ролі судів, прокуратури та інших правоохоронних органів у 
забезпеченні прав і свобод людини щодо охорони інтересів держави і всього 
суспільства. Сьогодні неправдиві свідчення є поширеним, суспільно небезпечним 
злочином, що характеризується постійним зростанням. Тому для встановлення 
об’єктивної істини у судових справах особливе значення мають правдиві показання 
учасників процесу. Натомість успішне здійснення правосуддя залежить не лише 
від дотримання судовими органами норм права, а й від сумлінного виконання 
громадянського обов’язку свідками і всіма особами, включеними в сферу 
діяльності правосуддя, а також від активної громадянської позиції жертв злочину. 
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ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье рассмотрена одна из актуальных проблем современной криминалистики и 
уголовного процесса – возможность и целесообразность использования криминалисти-
ческих механизмов разоблачения ложных показаний, полученных в ходе судебного 
следствия. Предложены отдельные методики по улучшению разоблачения заведомо 
ложных показаний потерпевших, свидетелей, подсудимых, также приводится вывод, что 
ни один из механизмов не может продуктивно применяться в судопроизводстве без 
соответствующей профессиональной подготовки участников судебного заседания. 

Ключевые слова: лжесвидетельство, психология допроса, криминалистические 
механизмы. 
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The article deals with the overview of issues concerning the possibility and admissibility of 
using criminalistic mechanisms of exposing perjury, received during trial investigation. Specific 
methods aimed at improvement of exposing false testimonial evidence of victims, witnesses and 
defendants are proposed. The importance of professional training and preparation of participants 
to court hearing in this process is substantiated. 

Key words: perjury, psychology of interrogation, criminalistic mechanisms. 
 

Стаття: надійшла до редакції 06.10.2011 
прийнята до друку 01.12.2011 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. С. 434–443 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2012. Issue 56. P. 434–443 

© Гмирко В., 2012 

УДК 343.14  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МІСЦЕ «ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС» ДІЯЛЬНОСТІ ДОКАЗУВАННЯ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

В. Гмирко  

Академія митної служби України 
вул. Рогальова, 8, 49044 Дніпропетровськ, Україна 

У статті репрезентовано позицію, згідно з якою з погляду системомиследіяльнісної 
методології функціональне місце «Перетворювальний процес» діяльності доказування в 
кримінальному процесі пропонується розглядати як технологічну лінію виготовлення її 
продуктів – шуканих юридичних конструкцій, потрібних для видання правних рішень.  

Ключові слова: доказування в кримінальному процесі. 

Постановка проблеми. Потрібно зазначити, що в теорії доказування 
вітчизняного кримінального процесу проблему перетворювального процесу 
діяльності доказування з огляду на наявний методологічний «розрив» між 
діяльнісним номінуванням певного соціокультурного інституту та браком його 
діяльнісної рефлексії не оформлено було як предмет спеціального дослідження, 
тому в процесуальній літературі немає відповідних тематичних публікацій.  

Мета даної статті полягає у спробі сформувати наукові уявлення про 
перетворювальний процес діяльності доказування в кримінальному процесі, 
спираючись на категоріальний апарат і логіку системомиследіяльнісної методології 
(далі – СМД-методологія). 

Виклад основного матеріалу дослідження 
(А) Вступні поняття. З позицій згаданої методології діяльність доказування в 

кримінальному процесі можна розглядати як складну структуру певним чином 
організованих і взаємозв’язаних так званих її «функціональних місць» (ФМ): 
«мета» ↔ «вихідний матеріал» ↔ «спосіб діяльності» ↔ «носії діяльності» ↔ 
«засоби діяльності» ↔ «перетворювальний процес» ↔ «продукт діяльності» 
[1, с. 94–101].  

У перебігу реалізації мети доказування (її я розглядаю як знаннєвий проект 
шуканої юридичної конструкції) субстанція «вихідного» матеріалу (ним є люди + 
речі), зазнаючи у ході «технологічного» процесу низки послідовних змін, 
перетворюється на її продукт – шукану юридичну конструкцію (наприклад, «склад 
злочину», визначений конкретною нормою Особливої частини КК).  

З огляду на це постає питання, яким саме матеріалом «виповнюється» ФМ 
«Перетворювальний процес» діяльності доказування, тобто як воно облаштовано. 
Відповідь на це можуть дати результати дослідження мовознавчого, логічного, 
управлінського та методологічного планів поняття «перетворювальний процес». 

(1) Поняття «процес» загалом використовується для характеристики «кінетики» 
діяльності, тобто до тих рухів і змін, що відбуваються в ній у перебігу перетворень 
певного вихідного матеріалу на потрібний конкретній діяльності продукт. 

(2) Процес, розвиваючись у часі й просторі, має свій початок, перебіг і 
закінчення. 

(3) Процес як єдине ціле розчленовується на окремі взаємопов’язані частини 
(відрізки).  
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(4) Частини процесу об’єднуються в ціле з допомогою темпорального зв’язку 
«слідування в часі». 

(5) Продукт, що його виготовлено в одній частині процесу, слугує «вихідним» 
матеріалом для роботи з ним в іншій його частині. 

(6) Процеси ініціюються людською діяльністю, є її елементами, а тому в 
жоднім разі не можуть ототожнюватися з нею під загрозою скоєння логічної 
помилки pars pro toto. 

Отже, як «чистий» матеріал наповнення аналізованого ФМ розглядатимемо 
наведені теоретичні уявлення про процес назагал, а його «організованим» 
матеріалом буде продукт обробки теоретико-процесуальним мисленням сировини 
«чистого» матеріалу, вже «зашнурованого» вимогами юридичної форми та 
нормами самої діяльності, формованими в перебігу її практичного виконання. 

(Б) Структура ФМ «Перетворювальний процес діяльності доказування». 
Спираючись на логіку діяльнісного схематизму «вихідний матеріал» → «сліду-
вання в часі» → «перетворення» → «продукт» та логіку доказування, здійснимо 
процедуру «членування» перетворювального процесу на його стадії, внаслідок 
чого одержуємо: (а) стадію виготовлення юридичних конструкцій у підготовчому 
доказовому провадженні (ПДП) → (б) стадію дослідження юридичних конструкцій 
ПДП у головному доказовому провадженні (ГДП). 

Принагідно зазначу, що шлях від мети до продукту діяльності доказування 
пролягає через виконання відповідних завдань, якими в плані нашого дослідження 
є: (а) виготовлення юридичних конструкцій на ПДП + (б) дослідження 
юридичних конструкцій на ГДП; далі зазначені завдання можна розподілити 
вже на конкретні підзавдання: (а) проектування шуканої юридичної конструк-
ції» ↔ б) перевірка проекту на реалізованість на ПДП → (в) обстоювання 
(презентація) сторонами правних позиції у суді ↔ (г) формування юридичних 
конструкцій на ГДП. 

1. Стадія-А «Виготовлення юридичних конструкцій у підготовчому дока-
зовому провадженні». Ця стадія складається з таких взаємопов’язаних та 
взаємозумовлених технологічних фаз: (а) фаза-1 «Проектування шуканої 
юридичної конструкції» ↔ (б) фаза 2 «Перевіряння проекту юридичної конструкції 
на реалізованість». 

1.1. Фаза-1 «Проектування шуканої юридичної конструкції». У її структурі, 
своєю чергою, можна виокремити вже такі дві підфази: підфаза-1 «Визначення матриці 
шуканої юридичної конструкції ↔ підфаза-2 «Виготовлення проекту наповнення 
шуканої юридичної конструкції». 

1.1.1. Підфаза-1 «Визначення матриці шуканої юридичної конструкції». 
Активність поліції в цій підфазі розпочинається передовсім із розпрацювання 
проектнопридатної матриці1 конкретної правної конструкції як технологічної 
«монтажного» місця, де в подальшому відбуватиметься збирання фактового 
матеріалу, а відтак, і створення самої юридичної конструкції. Наприклад, поліція, 
«заміщуючи» правно-релевантну оказію її юридичним (кримінально-правним) 
знаннєвим способом, спочатку вибиратиме з Кримінального кодексу ту 
кваліфікаційну матрицю, яка, на думку поліційних аналітиків має переважні шанси  

––––––––– 
1 Під матрицею (з нім. matrize, що походить від лат. matrix (matricis) – матка, джерело, початок) 

тут і далі я буду мати на увазі знаннєву організаційно-структурну рамку, з допомогою якої 
здійснюється операція конфігурування тематичних знань як структурних елементів певної юридичної 
конструкції; vice versa матриця – це діяльнісна організованість, засіб монтування знань. 
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«реалізуватись», тобто втілитися в конкретну кримінально-правну конструкцію 
«злочин» як один із продуктів діяльності доказування; коли ж йдеться про таку 
процесуальну конструкцію, як «особа, що скоїла розсліджуване діяння», то ця на 
разі безлика юридична «організованість», щоб стати об’єктом оперування, має 
номінуватися у певному модальному контексті: наприклад, «діяння міг скоїти 
такий собі пан Х (Y)» або ж «дехто з сукупністю певних ознак (характеристик)». 

1.1.2. Підфаза-2 «Виготовлення проектів наповнення шуканих юридичних 
конструкцій». Визначившись із конкретикою матриці юридичних конструкцій, 
поліція опрацьовує коло наступного її завдання – створити уявлення про образи 
майбутніх фактів (шуканих і доказувальних), котрими виповнюватимуться «лакуни» 
відповідної юридичної конструкції. Це вирішується шляхом версіювання про ці 
факти, які далі мають перевірятися на їх практичну реалізованість у подальшій фазі 
стадії-А. 

1.2. Фаза-2 «Перевірка проектів юридичних конструкцій на реалізо-
ваність». На цю фазу перетворювального процесу складаються, своєю чергою, такі 
три підфази: (а) підфаза-1 «Формування поліційних матеріалів («поліційних» 
доказів) ↔ (б) підфаза-2 «Заміщення правно-релевантної події фактовими 
сукупностями» ↔ (в) підфаза-3 «Виготовлення шуканої юридичної конструкції».  

1.2.1. Підфаза-1 «Формування поліційних матеріалів». Отже, маючи версії 
як проекти фактового наповнення юридичної конструкції, поліція починає 
працювати з ними як з ідеальними об’єктами (гіпотетичними знаннями), 
застосовуючи до нього різноманітні пізнавальні операції. Це дає їй змогу вчинити 
логічну операцію виведення з версії гіпотетичних наслідків або допущень, через 
що на «табло» свідомості поліційні функціонери можуть «побачити» певний 
слідовий матеріал, а також можливі місця його знаходження2. 

Сформувавши «пакет» логічних наслідків, поліція починає учинювати 
доказові дії, спрямовані на їх перевірку, тобто на підтвердження (непідтвердження) 
реалізованості опрацьованого проекту юридичної конструкції: у позитивному 
результаті відбувається, наприклад, підтвердження версії кваліфікації або версії про 
справця злочину, тобто вона реалізується як юридичний проект; у протилежному 
випадку поліція має повертатися до підфази «Опрацювання проекту шуканої 
юридичної конструкції», відрефлексувати проектну ситуацію, а згодом – виготовити її 
новий проект. 

Застосовуючи до згромадженого слідового матеріалу відповідні доказові дії, 
поліція тим самим «втягує» його зі сфери «життєвої» події (ситуації) у царину 
«юридичного» простору, де він «перетворюється» на різні поліційні матеріали 
(«поліційні докази») – показання, висновки експерта, речові докази, протоколи та 
інші документи. У цьому контексті я хотів спеціально наголосити, що самі від себе 
зазначені матеріали нічого не означають, бо є «сировиною», що з неї у підфазі 
«Заміщення правнорелевантної події фактовими сукупностями» поліції конечно 
«виготовити» доказівні факти.  

1.2.2. Підфаза-2 «Заміщення правнорелевантної події фактовими 
сукупностями». Працюючи в рамках цієї підфази зі знаковим матеріалом 
«поліційних» доказів, поліція «створює» з нього «доказівні» факти, які вона далі 
використовує для «встановлення» фактів «доказуваних», визначених рамками 
предмета доказування – структурного елемента готованої юридичної конструкції 
як основи для вироблення певного правного рішення. 

––––––––– 
2 Детальніше про це див., зокрема [2].  
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А. Сукупність доказівних фактів. Сукупність доказівних фактів як логічних 
засобів діяльності доказування пропоную розглядати як логіко-юридичну 
конструкцію, на яку складається юридично й логічно «організована» під 
конкретний продукт діяльності доказування множина належних фактів, що слугує 
для поліції засобом виготовлення сукупності шуканих фактів.  

У контурі розглядуваної «виготовленості» доказової миследіяльності, її змістовне 
«наповнення – певна множина «факти» (логічний атрибут) – «організована» її 
нормативною структурою (юридичний атрибут). 

У перебігу формування цієї конструкції в свідомості правника вона 
«утримується» його рефлексією, а як готовий продукт знаходить своє матеріальне 
втілення у відповідному процесуальному документі, наприклад, у вироці суду.  

Архітектоніка сукупності доказівних фактів «організується», «задається» 
змістовною логікою формованої юридичної конструкції, яка потрібна для вироблення 
конкретного правного рішення; vice versa, йдеться про нормативний список 
«шуканих» фактів, які закон приписує поліції «випродукувати», щоб побудувати з них 
шукану конструкцію як конкретний продукт діяльності доказування. 

Отже, першим елементом конструкції «сукупність доказівних фактів» 
дозволено вважати її «власний» предмет доказування, бо без означеного її просто 
неможливо уявити, адже існування в парі з готованою конструкцією є законом 
їхнього діяльнісного «життя»; цей чинник створює організаційну рамку 
розгляненої конструкції як замкненого юридичного цілого. 

Другим елементом цієї конструкції є сукупність «вихідних» фактів, 
«виготовлених» поліційними дослідниками зі знакового матеріалу всієї сукупності 
процесуальних доказів, як продуктів перевірки версії на реалізованість. Сукупність 
«вихідних» фактів – це їхня множина, організована, «розмічена» під предмет 
доказування у тематичні підмножини. Своєю чергою, самі вони складаються з sit 
venia verbo «установчих» та «підтримчих» доказівних фактів: як видно вже з самих 
їхніх назв, функція перших – бути знаряддям, засобом «безпосереднього» 
встановлення (приведення до «очевидности») шуканих фактів, а функція других – 
підтримувати «установчі» факти як засіб «опосередкованого» встановлення 
перелічених фактів. 

Третім елементом розгляненої конструкції є так звані «вивідні» факти, тобто 
знаннєві одиниці, одержані в ході інтелектуальної роботи поліції на «вихідних» фактах 
як на вже згадуваних «реальних» ідеальних об’єктах, тобто логічні висновки. 

Четвертим елементом аналізованої «організованости» доказової миследіяль-
ності є зв’язки: між окремими «вихідними» фактами в межах конкретної тематичної 
підмножини; між тематичними підмножинами; між окремими «вихідними» фактами, 
окремими тематичними підмножинами й предметом доказування. 

П’ятим елементом цієї конструкції має бути, на мою думку, загальний 
висновок  юриста про сформованість сукупності доказівних фактів. 

Б. Сукупність доказуваних (шуканих) фактів. Я схильний думати, що 
сукупність доказуваних (шуканих) фактів можна трактувати як виготовлену 
відповідно до вимог потрібного стандарту доказаності пізнавально-правну 
конструкцію, складену з «організованої» під конкретний предмет доказування 
множини фактів, якою «оформлюється» вже згадуване заміщення певної 
правнорелевантної «життєвої» події. 

Передовсім ідеться про те, що в її межах «утримується» знаннєва множина 
«доказувані факти» як її пізнавальна «притаманність», «організована» предметом 
доказування формованої юридичної конструкції, котра є її юридичним атрибутом.  
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Структуру, адже саму сукупність доказуваних (шуканих) фактів визначає їхній 
нормативний перелік, який приписує поліції «виготовити» конкретні знання, 
котрими далі «виповнюються» відповідно номіновані функціональні місця іншої, 
тобто шуканої конструкції. Отже, першим елементом розгляненої конструкції 
буде предмет доказування як її юридична організаційна рамка.  

Наступним елементом цієї конструкції має бути конструкція «сукупність 
‘доказуваних’ фактів», виготовлених поліційними дослідниками зі знакового 
матеріалу всієї сукупності «доказівних» фактів як продуктів інтелектуальної 
роботи з матеріалом процесуальних доказів. 

Сукупність «доказуваних» фактів є їхньою множиною, ніби «рознесеною», 
«підкладеною» під тематичні місця конкретного предмета доказування 
формованої юридичної конструкції. Процесуальний дослідник виповнюватиме 
знаннєвим матеріалом (доказуваними фактами) перелічені «порожнини» предмета 
доказування, немовби «відриваючи» їх від «конструкції-носія» («сукупність 
доказуваних фактів») і «прикріплюючи» вже до відповідних ФМ формованої 
юридичної конструкції. Як бачимо, конструкція «сукупність доказуваних 
(шуканих) фактів» виконує функцію своєрідного «перевалкового пункту», з якого 
факти, оцінені поліцією як достовірні, «транспортуються» до місця призначення – 
предмета доказування потрібної юридичної конструкції. 

Третім елементом конструкції «Сукупність доказуваних фактів» є зв’язки: 
між окремими «доказуваними» фактами в контурі їх сукупності; між сукупностями 
«доказівні» та «доказувані» факти; між сукупностями «доказівні» й «доказувані» 
факти й предметом доказування в рамках формованої правної конструкції.  

Четвертим елементом цієї конструкції має бути, на мою думку, висновок про 
сформованість сукупності доказуваних фактів. 

1.2.3. Підфаза-3 «Формування тематичних юридичних конструкцій». 
Поліція, працюючи зі знаковим матеріалом процесуальних доказів, виготовляє 
тим самим «доказівні» факти, організовуючи їх відтак у тематичні сукупності 
(підмножини), з допомогою яких уже формуються доказувані (шукані) факти. 

Коло доказуваних фактів як знаннєве «наповнення» формованих різноманітних 
юридичних тематичних конструкцій, процесуальним дослідником визначає 
відповідно до логіки відповідного предмета доказування в кримінальній справі. 
Формування згаданих юридичних конструкцій як продуктів діяльності доказування 
можна, на мою думку, розглядати як таку послідовність логічно пов’язаних між 
собою «монтажних» акцій: 

(А) Спочатку «шукані», а точніше, одержувані «розшукувані» факти треба 
«розкасувати», спрямовуючи їх до одного з трьох «галузевих» (предметних) ФМ 
формованої сукупності, тобто до кримінально-правного, процесуально-правного 
або цивільного-правного. 

(Б) Далі «організація» фактового матеріалу вже відбувається в контексті зазна-
чених ФМ, де вони «завантажуються» у матриці відповідних тематичних юридичних 
конструкцій, наприклад, «склад злочину», «склад обґрунтованої підозри» тощо. 

(В) Після цього організація фактів здійснюється в рамках структури 
тематичної матриці, де вони вже «прикріплюються» до її конкретних «блоків»; 
наприклад, у рамках конструкції «склад злочину» вони можуть уживатися для 
наповнення блоків «об’єкт» + «об’єктивна сторона» + «суб’єкт» + «суб’єктивна 
сторона» злочину. 

(Г) Зміст наступного елемента організації «розшукуваних» фактів полягає в 
тому, що в контурі конкретного структурного блоку відповідної юридичної 
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конструкції, наприклад, у «суб’єкті злочину», відбувається «прикріплення» 
кожного факту для виконання певної функції. 

(Ґ) Формування сукупності шуканих фактів закінчується тоді, коли поліція на 
їхній основі може впевнено зробити висновок, що, наприклад, діяння, на ґрунті й з 
приводу якого триває процес, справді мало місце, скоєно його саме цією особою, а 
кваліфікується воно за відповідною нормою Кримінального кодексу тощо. Так у 
ході пізнавальних операцій у розгляненій стадії перетворювального процесу 
створюється юридична конструкція, функціональні місця якої заповнюються 
відповідними фактами (знаннями).  

Цією констатацією закінчується доказова діяльність поліції, а її продукт, 
тобто виготовлена під конкретний стандарт доказаності сукупність фактів, починає 
використовуватися поліцією в іншій частині діяльності формування процесуальних 
рішень, де вона слугує правозастосувачеві засобом для обґрунтування їх 
правильності. 

2. Стадія-Б «Дослідження юридичних конструкцій підготовчого провад-
ження в головному доказовому провадженні». На неї, як видається, наклада-
ються дві взаємозв’язані та взаємозумовлені фази: (а) фаза-1 «Обстоювання 
(презентація) сторонами правних позицій» ↔ (б) фаза 2 «Формування юридичних 
конструкцій у головному доказовому провадженні». 

2.1. Фаза-1 «Обстоювання сторонами правних позицій». Вона має такі три 
підфази: (а) підфаза-1 «Презентація правних позицій сторін» ↔ (б) підфаза-2 
«Формування судових доказів» ↔ (в) підфаза-3 «Формування фактових 
сукупностей». 

2.1.1. Підфаза-1 «Презентація правних позицій сторін». 
Процесуальні дослідники завершують свою діяльність на підготовчому 

доказовому провадженні виготовленням визначеного законом продукту – шуканої 
правної конструкції, точніше кажучи, його проекту (версії). Поліція передає його 
прокуророві як стороні обвинувачення в суді, де в рамках належної правної 
процедури головного доказового провадження він має перетворитися з проекту на 
фактову основу відповідного судового рішення, наприклад, про обрання 
запобіжного заходу ізоляційного заходу «взяття під варту». 

Зрозуміло, що репрезентований стороною обвинувачення проект у цьому 
судовому «чистилищі» піддаватиметься кваліфікованій і ретельній критиці та 
контркритиці як з боку сторони оборони, так і зі сторони суду. Обидві ці рефлексії 
мають спонукати сторони головного доказового провадження до висновку про потребу 
мати специфічну доказову «зброю», тобто відповідні процесуальні засоби, які б дали 
їм змогу одержати вже згадуваний кінцевий продукт головного доказового 
провадження, але у виграшному для кожної з них варіанті.  

Практика переконливо свідчить, що такою ефективною «зброєю», таким 
доказовим засобом, особливо в кваліфікованих руках, є правна позиція сторін. 
Операціонально правну позицію сторони в головному доказовому провадженні 
можна визначити як опрацьовану стороною ad casum індивідуальну змагальну 
«техніку» спрямування перебігу головного доказового провадження напрямом 
підтвердження рації репрезентованої версії (проекту) бажаної для неї правної 
конструкції, що має бути втілена в конкретному рішенні суду.  

Повертаючись до суті теми підфази-1 «Презентація правних позицій сторін» 
підкреслю, що підготовча частина процедури головного доказового провадження 
має починатися публічним оголошенням стороною обвинувачення змісту 
обвинувального документа в кримінальній справі – підсумкового процесуального 
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акта розслідування, де викладено вже згадувану позицію поліції, «освячену» 
прокурором; зрозуміло, що передусім його зміст звернено до суду, який уперше 
може довідатися про позицію обвинувачення, тому від того, як складено цей 
документ і як його виголошено, залежатимуть і ті перші враження суду. 

Сторона оборони, вислухавши обвинувальний висновок, може залежно від 
свого тактичного плану звернутися до прокурора з вимогою надати їй роз’яснення 
щодо окремих пунктів обвинувального висновку, переходячи відразу в «наступ» на 
позиції обвинувачення, але водночас і розкриваючи певною мірою власні позиційні 
наміри. 

Адже суд, спостерігаючи за початком презентації сторонами своїх позицій, 
починає відтак розуміти тактичні замисли процесуальних опонентів, а на 
«верстаті» його миследіяльності виникають контури майбутньої власної правної 
позиції.  

Після того, як прокурор надав стороні оборони роз’яснення з приводу 
обвинувального висновку, суд надає оборонцеві можливість оцінити 
обвинувальний висновок, тобто на цьому етапі головного доказового провадження 
презентувати власну правну позицію. 

Оборонець може скористатися цією можливістю або вирішити не «відпускати» 
ситуацію, а чекати більш сприятливого моменту, коли, «розкриваючи» позицію, 
вдасться досягти певних переваг. 

Вельми важливим для репрезентації правної позиції оборони моментом є 
юридична конструкція відповіді підсудного на запитання суду, що він хоче сказати 
з приводу обвинувального висновку, бо характер відповіді може суттєво вплинути 
на план оборони, потребуючи інколи її суттєвої коректи. 

Оборонець, відповідаючи так, як цього вимагає належна судова процедура, на 
запитання суду, чи вважає він юридично прийнятною відповідь його клієнта, може 
ухилитися від прямої відповіді, але підкреслити той фрагмент відповіді підсудного, 
який не вимагає зміни випрацюваної правної позиції. 

Після закінчення вступних процедур головного доказового провадження 
починається її основна частина, яка, своєю чергою, відкривається вступною 
промовою прокурора як сторони обвинувачення. 

Нею обвинувачення фактично завершує презентацію своєї правної позиції, а 
суд, так само як і сторона оборони, має змогу більш-менш повно оформити свої 
уявлення про позицію одного з процесуальних опонентів. 

2.1.2. Підфаза-2 «Формування судових доказів». Після презентації правних 
позицій сторін починається підфаза формування судових доказів, де обвинувач 
першим репрезентує докази, на яких ґрунтується його правна стратегія й тактика. 
Знаючи, як виглядає правна позиція сторони обвинувачення, а відтак, 
«прорахувавши» сильні й слабкі місця своєї власної позиції, оборонець, як ми вже 
згадували, вирішує, чи виголошувати йому вступну промову. Проте незалежно від 
характеру свого рішення він подає судові список доказів, якими обґрунтовано 
його позицію, після чого починається їх дослідження. 

Завершується формування судових доказів допитом підсудного, якщо він 
погодився свідчити у справі, та розглядом судом заявлених клопотань про 
доповнення головного доказового провадження. 

У перебігу формування судових доказів відбувається, властиво кажучи, процес 
«перетворення» матеріалів, виготовлених поліцією на підготовчому доказовому 
провадженні, тобто свідчень, висновків експерта, речових доказів, протоколів та інших 
документів, а також матеріалів, наданих стороною оборони, на судові докази. Суд, 
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оперуючи ними, здійснює власну процесуально-правну реконструкцію досліджуваної 
«життєвої» події, тобто надання їй потрібної правної форми. 

2.1.3. Підфаза-3 «Формування фактових сукупностей». Відразу хотів би 
зазначити, що в рамках цієї підфази формуються сторонами та судом водночас дві 
фактові сукупності: (а) сукупність доказівних фактів + (б) сукупність доказуваних 
фактів. Практично, формування фактових сукупностей починається від початку 
головного доказового провадження, центральною частиною якого є, безумовно, 
етап дослідження доказів, наданих сторонами, а кульмінацією буде: для сторін – 
темпоральний проміжок від закінчення дослідження доказів до початку судових 
дебатів, а для суду – час від відходу до нарадчої кімнати до виготовлення 
відповідного підсумкового документа в справі. 

З огляду на це я вважаю, що після виконання доказових дій, пов’язаних із 
доповненням головного доказового провадження, суд обов’язково має оголосити 
перерву для підготовки сторонами своїх кінцевих промов. Вона потрібна для того, 
щоби виготовлений спільними зусиллями доказовий продукт «відлежався», 
насамперед у свідомості сторін, а відтак, був би підданий ними критичній 
рефлексії, результатом якої і мають стати згадані завершені фактові сукупності. 

2.2. Фаза-2 «Формування юридичних конструкцій у головному доказовому 
провадженні». Вона складається з двох таких підфаз: (а) підфази-1 «Формування 
правної позиції суду» + (б) підфази-2 «Формування судом юридичних конструкцій». 

2.2.1. Підфаза-1 «Формування правної позиції суду». Суд, щоби бути 
успішним у власній діяльності, має чітко усвідомлювати, що діяльність сторін у 
головному доказовому провадженні відбувається під знаком послідовної реалізації 
їх функціонального інтересу, спрямованого на переконання суду у власній 
правоті. Це означає, що він має чітко усвідомлювати такий банальний факт: для 
сторін він завше є об’єктом певних маніпуляцій, а правна позиція 
використовується ними як засіб впливу на нього. Усвідомлення цього зумовлює 
для суду доконечну потребу перманентно оцінювати позиції сторін, починаючи з 
моменту виголошення обвинувального висновку, а закінчуючи кінцевими 
промовами сторін. 

Суд, оцінюючи позиції сторін, має одержати відповіді на такі запитання: 
(1) У чому, власне, полягав, а також, як реалізувався позиційний замисел 

сторін, що його суд мав «почути»? 
(2) Які процесуальні докази, доказівні факти та доводи використано сторонами 

для обґрунтування обстоюваних тверджень? 
(3) Які засоби процесуальної деструкції доказової та аргументаційної бази 

процесуального опонента застосовано сторонами? 
Висновки оцінювання судом правних позицій сторін допоможуть йому, 

образно кажучи, почути «невисловлене» й побачити «непоказане» у доказовій 
діяльності сторін, а відтак, виробити правильне рішення по суті розглядуваного 
юридичного конфлікту. 

Здійнявши критику правних позицій сторін, суд має всі підстави перейти до 
формування власної правної позиції. Щоправда, в уважного читача може 
виникнути запитання: а чи можна говорити про правну позицію суду, адже за 
логікою змагального процесу в нього як арбітра не може бути ніякої позиції 
загалом.  

Це судження має аксіоматичний характер лише на момент початку головного 
доказового провадження: цілком зрозуміло, що суд як арбітр у юридичній суперечці 
сторін має входити у справу лише з позиції інтересу права. Як слушно наголошує в 
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цьому контексті С.А. Пашин, «... нав’язування судові будь-якого іншого інтересу, крім 
інтересу права, негайно змушує вчиняти такі операції, котрі на базі тих же самих 
доказів породжують «відомості» про існування відьом, підступів ворогів народу та 
причетності до злочину усякого схопленого владами» [3, с. 12].  

Щоправда, по мірі ознайомлення суду з позиціями сторін ситуація крок за кроком 
змінюється, бо він, далі перебуваючи в зовнішній позиції незаангажованого арбітра, 
починає щораз то більше «втягуватися» в роботу з формування власної версії тої 
правної конструкції, яку йому доведеться оформити в його судовому рішенні; суд 
також розуміє, що ця конструкція як його доказовий продукт вельми ймовірно буде 
піддана ґрунтовній критиці в суді апеляційної чи касаційної інстанції. Інакше кажучи, 
суд, як і сторони, також змушений затурбуватися пошуком і обстоюванням правної 
позиції в справі. 

Отже, як бачимо, суд, починаючи від моменту виголошення вступних промов 
сторін, постійно перебуває в стані опрацювання власної правної позиції, апофеозом 
якої є засідання суду в нарадчій кімнаті, де завершується робота над формуванням 
шуканої юридичної конструкції як продукту діяльності доказування в 
кримінальному процесі в цілому. 

2.2.2. Підфаза-2 «Формування судом юридичних конструкцій». Отже, 
сформувавши правну позицію, суд переходить до фінальної частини всієї 
діяльності доказування в кримінальному процесі – формування шуканих 
юридичних конструкцій, визначених процесуальним законом. Тут треба зазначити, 
що технологічно немає різниці між діяльністю суду в розглядуваному плані та 
аналогічною діяльністю поліції, здійснюваною в підготовчому доказовому 
провадженні. 

Суд так само, як і поліція, працює зі знаковим матеріалом процесуальних 
доказів, виготовляючи потрібні «доказівні» факти, організовуючи їх далі в 
тематичні сукупності (підмножини), з допомогою яких уже формуються доказувані 
(шукані) факти, а формування юридичних конструкцій здійснюється ним у рамках 
тих самих «монтажних» послідовностей. 

Так унаслідок здійснення сукупності пізнавальних операцій у розглядуваній 
стадії перетворювального процесу суд створює юридичну конструкцію, 
функціональні місця якої заповнюються відповідними фактами (знаннями).  

Цією операцією завершується діяльність суду з доказування, а її «продукт», 
тобто виготовлена під конкретний стандарт доказаності шукана юридична 
конструкція, використовується судом для вироблення процесуальних рішень, де 
вона слугує йому як юридична знаннєва основа. 

Подальша робота над репрезентованою проблемою полягає, на мою думку, в 
детальному опрацюванні всіх зазначених складових перетворювального процесу. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕСТО «ПРОЦЕСС 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В. Гмырко 

Академия таможенной службы Украины 
ул. Рогалева, 8, 49044 Днепропетровск, Украина 

В статье обосновывается вывод о том, что с точки зрения системомыследеятель-
ностной методологии функциональное место «Процесс преобразования» деятельности 
доказывания в уголовном процессе предлагается рассматривать как технологический 
узел изготовления ее продуктов – искомых юридических конструкций, необходимых для 
принятия правовых решений.  

Ключевые слова: доказывание в уголовном процессе. 
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The article deals with the opinion that from the viev of systemic thinking methodology the 
functional locality «Transformation process» of the proving activity in criminal process is to be 
considered as technological way of its  products – the seeking  juridical constructions which 
are needed for legal decisions.  
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ПОЛІГРАФ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
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вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

тел. (0322) 96-47-40 

Досліджено генезис виникнення та розвитку інструментальної «детекції брехні», 
історію винайдення поліграфа, формування поліграфології як науки. З’ясовано особливості 
розвитку поліграфології в Радянському Союзі, розглянуто ставлення до поліграфа в 
незалежній Україні та сучасний стан поліграфології в нашій державі. 

Ключові слова: поліграф, поліграфологія, інструментальна «детекція брехні», 
неправдиві свідчення. 

Дослідження будь-якого явища доцільно розпочинати з вивчення його історії. 
Поліграф в Україні є мало відомим та практично не дослідженим в криміналістиці. 
Хоча цей прилад не новий та має давню історію.  

Адже проблема виявлення неправдивих свідчень турбувала людство з давніх-
давен. Ще в глибокій давнині правителі та їхні судді використовували різноманітні 
способи викриття тих, хто говорив неправду, та встановлення істини. Історичні 
хроніки та літературні пам’ятки свідчать, що для цього було розроблено складні 
ритуали та витончені ордалії («суди Божі»). 

Проте інструментальні методи «детекції брехні», які ґрунтувалися на 
наукових фактах, а не забобонах чи віруваннях, почали застосовувати щойно в 
кінці ХІХ ст. 

Початково поліграф розвивався в трьох окремих напрямах: як кардіосфигмограф 
(прилад, що реєструє зміни кров’яного тиску), як пневмограф (реєструє зміни в 
параметрах дихання) та як гальванограф (реєструє електричні реакції шкіри). 

Перший кардіосфигмограф розробив у 1895 р. італійський вчений А. Моссо, 
який встановив, що емоційна напруга спричиняє інтенсивне надходження крові 
до головного мозку людини. Він сконструював дошку з точно збалансованим 
центром ваги (своєрідні терези). Людині, що лежала на дошці, ставили стресові 
запитання. Це спричиняло притік крові до голови, внаслідок чого, дошка 
опускалася. 

В 1895 р. італійський криміналіст доктор медицини Ч. Ломброзо опублікував 
друге видання своєї книги «Злочинна людина», в котрій було викладено перший 
досвід практичного застосування психофізіологічного методу «детекції брехні» для 
виявлення осіб, що вчинили злочини. У книзі описано випадок, коли криміналіст, 
використовуючи примітивний лабораторний прилад – гідросфигмограф, у ході 
перевірки підозрюваного не виявив помітних змін в артеріальному тиску під час 
запитань про пограбування, але було помічено зниження тиску на 14 мм рт. ст., 
коли зайшла мова про крадіжку паспортів. Спираючись на ці дані, Ч. Ломброзо 
правильно встановив, що підозрюваний непричетний до пограбування, під час 
якого було викрадено 20000 франків, але винен в крадіжці паспортів та інших 
документів. В 1902 р. він брав участь у розслідуванні вбивства шестирічної 
дівчинки, щодо якого підозрювався деякий Тосетті. Ч. Ломброзо використав 
плетизмограф і виявив незначні зміни в пульсі, коли Тосетті робив математичні 
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обрахунки; однак, коли йому показували зображення закривавлених дітей, реєстр 
записів пульсу не зафіксував ніяких раптових змін, в тому числі – і на фотографію 
вбитої дівчинки. Результати подальшого розслідування переконливо довели, що 
Тосетті був невинен у цьому злочині [1, с. 863]. Обидва наведені приклади з 
практики Ч. Ломброзо наочно продемонстрували вельми важливий факт: контроль 
фізіологічних реакцій людини може допомогти не лише виявити приховувану 
інформацію, але й, що не менш важливо, сприяти встановленню непричетності 
підозрюваного до вчинення злочину. 

Значний внесок в розвиток кардіосфигмографа зробив американський 
психолог і юрист В. Марстон, який в 1913 р. розпочав вивчення інструментального 
методу «детекції брехні». В роки Першої світової війни, коли боротьба з 
німецькими шпигунами набула особливої гостроти, Національний дослідний 
комітет США сформував групу психологів (до її складу був включений 
В. Марстон), якій було доручено оцінити можливості відомих методів «детекції 
брехні» для вирішення контррозвідувальних завдань. 

Провівши відповідні досліди, група дійшла висновку, що найефективнішим є 
тест виявлення неправди за допомогою артеріального тиску (blood pressure deception 
test), що його розробив В. Марстон у Гарвардській психологічній лабораторії. 
Результативність цього тесту досягала 97%. 

Члени психологічної групи запропонували контррозвідці «взяти на озброєння» 
тест виявлення брехні за допомогою артеріального тиску і рекомендували 
призначити В. Марстона «спеціальним агентом» міністерства оборони щодо 
застосування цього тесту в контррозвідувальних цілях. 

Окрім В. Марстона значний внесок у впровадження психофізіологічного методу 
«детекції брехні» в практику розкриття злочинів зробив офіцер каліфорнійської 
поліції Дж. Ларсон: ознайомившись із розробленим В. Марстоном тестом, він з 
1921 р. став застосовувати цей метод в діяльності очолюваного ним поліцейського 
управління. Дж. Ларсон розробив перший портативний прообраз сучасного 
поліграфа: створений ним прилад забезпечував безперервну одночасну реєстрацію 
кров’яного тиску, пульсу і дихання. З допомогою цього апарату було проведено 
велику кількість перевірок осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних злочинів, і 
зафіксовано високу точність результатів досліджень [2, с. 14]. 

Розвиток пневмографа починається з 1914 р., коли В. Бенуссі проводив 
експерименти з «детекції брехні» шляхом вимірювання і записування частоти та 
глибини дихання суб’єкта. 

Наукові основи для використання гальванографа заклав Л. Гальвані, в 1791 р. 
опублікувавши результати своїх наукових досліджень. Він з’ясував, що розрізана 
ніжка жаби спорадично скорочується і здригається під дією скальпеля, 
зарядженого електричним струмом. Вчений помітив, що постійний чи 
«гальванічний» струм проходить крізь тваринні тканини. 

В 1897 р. Г. Стікер запропонував використовувати гальванічні шкірні реакції 
(galvanic skin response – GSR) як індикатор неправди. У 1907 р. О. Верагут 
першим у світі почав використовувати гальванометр для визначення емоційних 
показників. 

Важливу роль у галузі дослідження шкірно-гальванічного рефлексу також 
відіграв відомий і впливовий американський психопатолог, психолог і психіатр 
початку ХХ ст. – Борис Сідіс (1867–1923). Доктор Сідіс народився у місті Бердичеві 
Житомирської області 12 жовтня 1867 р. в родині українських євреїв і емігрував до 
США в 1887 р. Викладав психологію в Гарвардському університеті. 
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У 1908 р. доктор Сідіс провів дослідження гальванічних відхилень унаслідок 
психофізіологічних явищ, опубліковане в журналі «Psychological Review» у вересні 
1908 р. й січні 1909 р. Мета цієї наукової праці полягала в дослідженні впливу 
емоцій і фізіологічних процесів на гальванометричні відхилення. Доктор Сідіс довів, 
що спостережувані гальванометричні зміни були зумовлені фізіологічними процесами, 
які відображали розумовий стан, спричинений подразниками (стимулами). 28 грудня 
1909 р. доктор Сідіс виступив перед Американською психологічною асоціацією в 
Гарвардському університеті з доповіддю на тему «Сутність і причини гальванічного 
явища» [3].  

Вирішальну роль у розвитку поліграфології як науки відіграв Л. Кіллер, якого 
вважають «батьком сучасного поліграфу». В 1926 р. він сконструював металічні 
записувальні барабани для поліграфу, синхронізувавши їх з каймографом та 
рулонним папером. Зазначені складові він використовував разом з кардіо- та 
пневмокомпонентами, розробивши в кінцевому підсумку поліграфологічний 
інструмент таким, яким ми його сьогодні знаємо. Згодом він додав до нього 
гальванограф. 

Л. Кіллер розробив першу структуровану поліграфологічну методику (техніку), 
що отримала назву «релевантно-іррелевантна методика Кіллера» (Relevant-Irrelevant 
Killer Technique). 

Результативність перевірок на «детекторі брехні» не залишилась непоміченою, і 
цей метод стали активно впроваджувати в діяльність силових структур США. 
Створене в 1947 р. Центральне розвідувальне управлення США стало використо-
вувати поліграф в ході своїх спеціальних операцій, а також у доборі кадрів. До кінця 
40-х років перевірці на «детекторі брехні» піддавались всі без винятку особи, що 
поступали на службу в ЦРУ. З 1948 р. американська армія почала готувати кадри 
поліграфологів у відкритому в тому ж році Інституті Л.Кіллера (м. Чикаго) – 
єдиному в державі навчальному закладі цього профілю [2, с. 15]. 

В 1940 році розпочав свою кар’єру поліграфолога Дж. Рід. Він використовував 
Кіллерівську методику обстеження і, провівши значну кількість тестів, дійшов 
висновку, що використання даної методики, призводить до отримання багатьох 
безвисновкових результатів та неприйнятно високого рівня помилок. Він розумів 
необхідність вирішення цієї проблеми і був твердо переконаний, що для 
визначення неправдивих повідомлень необхідно застосовувати фізіологічні та 
психологічні принципи. Дж. Рід провів наукові дослідження, результатом яких 
стала розробка структурованої методики, що використовувала контрольні 
запитання. Нині цю методику називають – «методика контрольних запитань Ріда» 
(Reid Control Question Technique). 

Вдосконалив цю методику Р. Аршер, увівши туди запитання знаної (known lie) і 
можливої неправди (probably lie) та запитання комплексу вини (guilt complex question). 
Ця методика одержала назву – «методика Аршера» (Arther Technigue) [4, с. 16–17]. 

У 1960 р. К. Бекстер розробив нову методику тестування, відому як «методика 
зонального порівняння по Бекстеру» (Backster Zone of Comparison Technique). Він 
запровадив симптоматичні запитання, щоб виявляти існування будь-яких 
зовнішніх проблем, які турбують обстежуваного; впровадив часові рамки у 
контрольні запитання, щоб віддалити їх від розслідуваної події; розробив методику 
цифрового обрахунку результатів тесту. 

Значний внесок у поліграфологію зробили також Д. Ліккен, Р. Хікман (розробив 
теорію постановки контрольних запитань, що її згодом деталізував та удосконалив 
український поліграфолог А. Волик), Д. Раскін (розробив найдосконалішу і 
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найточнішу на сьогодні методику: «модифіковану техніку контрольних запитань 
Юти» – Utah Modified Control Question Technique). 

У Радянському Союзі початок досліджень із застосування інструментальних 
методів психофізіології під час розкриття злочинів датується 1920-ми роками. 
Ініціював дослідження психолог О.Р. Лурія (1902–1977), який удосконалив 
розповсюджений у ті часи в експериментальній психології асоціативний метод і 
застосував його для виявлення приховуваної інформації за допомогою реєстрації 
паралельно активних фізіологічних процесів дихання, кров’яного тиску, біострумів 
(мозку, серця, скелетних м’язів). У 1927–1928 рр. були опубліковані перші 
позитивні результати використання асоціативно-моторного методу в практиці. 
Однак можливість використання цього та інших психофізіологічних методів під 
час розкриття злочинів різко критикували Міністерство юстиції СРСР і 
Прокуратура СРСР. Ця критика була під жорстким контролем Генерального 
Прокурора СРСР А.Я. Вишинського. Результатом такого державного погляду, 
базованого на ідеологічних та кон’юнктурних міркуваннях, стало те, що на 
десятиліття припинено розробку методів поліграфа, тобто методу реєстрації 
фізіологічних реакцій під час допиту осіб, підозрюваних у вчиненні злочину 
[5, с. 20–21]. 

Дослідження в цій галузі науки були відновлені лише наприкінці 1960-х років, 
зокрема, в інститутах Академії Наук СРСР. Серед відомих науковців, які займалися 
цією проблемою, необхідно згадати нейрофізіолога П.В. Сімонова, професора, 
академіка АН СРСР, відомого створенням інформативної теорії емоцій. 

Тоді ж низка юристів висловилися за застосування поліграфа в оперативно-
розшуковій діяльності і на етапі попереднього (досудового) слідства. Знову на 
сторінках преси другої половини 1970-х років було розгорнуто дискусію, але 
незважаючи на праці деяких вчених [6; 7], котрі позитивно ставилися до можли-
востей використання поліграфа, результат був не на його користь.  

На початку 1970-х років досвід застосування поліграфа на Заході було 
проаналізовано в КДБ СРСР. Поштовхом для цього стала значна кількість провалів 
однієї з найпотужніших розвідок соцтабору – східнонімецької «Штазі». Навіть 
добре підготовлених агентів викривали за допомогою детекторів брехні. Про це 
відразу стало відомо КДБ, і в одному з науково-дослідних інститутів створено 
групу для досліджень психофізіологічних процесів. 

Результати багаторічної наукової праці призвели до появи в 1975 р. наказу 
голови КДБ СРСР Юрія Андропова про створення спецпідрозділу з прикладного 
застосування апаратного методу детекції брехні. Цей підрозділ близько 15-ти років 
очолювали полковник, кандидат технічних наук Ю.К. Азаров і підполковник, 
психіатр В.К. Носков. За цей час у підрозділі було доведено ефективність методу, 
підготовлено групу висококласних фахівців, розроблені різні види поліграфів, а до 
середини 1980-х років створені зразки комп’ютерного поліграфу. У Росії поліграф 
уперше відкрито застосували на початку дев’яностих років. 

В незалежній Україні перше дослідження з питань поліграфа було опубліко-
вано ще в 1992 році. Це була праця проф. І.В. Постики, виголошена на конференції 
в Києві [8]. Відтоді кількість публікацій постійно зростала, наприклад, якщо в 
1992 р. було три праці, то в 2001 р. – понад 30; проте ґрунтовного дослідження 
поліграфа та перспектив його використання досі немає. 

Виступаючи перед представниками ЗМІ 15 жовтня 1998 р., начальник 
Головного штабу МВС України генерал Зубчук легалізував інформацію, відому 
небагатьом журналістам. А саме – що МВС України мало в своєму розпорядженні 
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детектор брехні. Журналіст газети «Сегодня» О. Ільченко писав із цього приводу в 
статті «Детектор брехні – на службу в МВС!»: «...за моїми даними, він (детектор 
брехні) з’явився в МВС ще рік тому (1997 рік), просто це вважали за краще не 
розголошувати. Крім МВС, такі поліграфи успішно застосовуються також у СБУ, і 
в деяких комерційних фірмах, що мають спеціальні ліцензії» [3].  

В Україні приватні послуги з детекції брехні почали надавати в 1997 р. У 
2002 р. на українському поліграфологічному ринку активно працювали три 
приватні компанії, які надавали послуги в криміналістичній і бізнес сферах. Усього 
у 2002 році в Україні налічувалося 16 поліграфологів, і за подальші два роки їх 
численність майже не змінилася.  

У 1999 р. п’ять англомовних офіцерів із Національної академії внутрішніх 
справ України та Львівського юридичного інституту МВС України пройшли 
навчання в Академії судової психофізіології в місті Ларго, штат Флорида, США. 
Ініціатором цього кроку з модернізації українських правоохоронних органів була 
Поліцейська асоціація українських американців (місто Чикаго, США).  

Незважаючи на численні публікації, одностайності в наукових поглядах немає. 
Так, В.О. Коновалова зазначає: «Відомо, що цей метод (метод інструментальної 
діагностики поліграфом – прим. автора) не має нічого спільного з діагностикою 
інтелектуального та психічного станів особи і реєструє тільки психофізіологічні 
реакції на різного роду подразники, що довільно інтерпретуються операторами як 
показники винуватості, причетності, знань про подію злочину. Поза сумніву, що 
його вживання в рамках судочинства недопустимо як таке, що порушує права особи» 
[9, с. 180]. Крім того, противники використання поліграфа вважають, що його 
застосування суперечить моральним нормам, принижує людську гідність, посягає на 
її особисту недоторканність, честь. Проте, як влучно зазначив Р.С. Бєлкін, «жоден з 
них не вказує, яким саме моральним нормам суперечить використання поліграфа та 
чим саме принижує людську гідність» [10, с. 50–51]. 

В Україні використання поліграфа залишається нормативно не врегульованим. 
У 2001 р. МВС України видано наказ № 743 «Про проведення експерименту по 
використанню комп’ютерних поліграфів у діяльності органів внутрішніх справ 
України». Цей наказ 24.11.2003 р. скасовано наказом МВС № 1460, яким 
затверджено «Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-
службової діяльності органів внутрішніх справ України», яке розширило 
можливості використання психологічних досліджень у роботі з кадрами, і водночас 
відтермінувало застосування поліграфологічних досліджень у розкритті й 
розслідуванні злочинів «до врегулювання цього питання на законодавчому рівні й 
прийняття нормативно-правової і методичної бази використання поліграфних 
приладів» [11, с. 316]. 

У 2005 р. компанія АРГО-А й Чиказький поліграфологічний інститут 
(м. Чикаго, США) уклали угоду про співпрацю, унаслідок якої бажаючі стати 
поліграфологами (фахівцями в області детекції брехні) можуть пройти підготовку в 
місті Києві на базі компанії АРГО-А, яка є ексклюзивним представником цього 
навчального закладу в Європі, Азії та Африці.  

Починаючи з 2006 р. в Україні діють Міжнародна ліга поліграфологів (МЛП) і 
Міжнародна асоціація поліграфологів (МАП) – професійні об’єднання фахівців 
поліграфа, які представляють приватний, правоохоронний і державний сектори 
різних країн світу, у тім числі Україна, США, Ізраїль, Мексика, Росія та ін. 
Президентом МЛП і МАП є доктор А.М. Волик. Ці об’єднання є найбільшими в 
Європі за кількістю членів. 
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Отож, поліграфологія пройшла шлях від різноманітних вірувань, забобон та 
ордалій до використання високоточних приладів та методик, які ґрунтуються на 
фізіологічних та психологічних особливостях людського організму. Україна 
сьогодні активно запозичує передовий світовий досвід та розвиває ринок 
поліграфологічних послуг. Проте в правоохоронній діяльності поліграф практично 
не використовується. 

Список використаної літератури 

1. Trovillo P.V. A history of lie detection / P.V. Trovillo // Journal of Criminal Law and 
Criminology. – 1939. – № 6. – P. 848–881. 

2. Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании 
преступлений (генезис и правовые аспекты) : монография / Ю.И. Холодный. – М., 
2000. – 160 с. 

3. Історія детектора брехні. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.argo-a.com.ua/ 
ukr/history.html  

4. In memoriam, Richard O. Arther // American Polygraph Association. – 2007. – № 40. –  
P. 16–17. 

5. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути : научная биография / А.Р. Лурия. – М., 1982. – 
184 с. 

6. Гуляев П. Исследование эмоционального состояния человека в процессе производства 
следственного действия / П. Гуляев, И. Быховский // Криминалистика и судебная 
экспертиза. – 1972. – Вып. 9. – С. 103–109. 

7. Злобин Г.А. Проблема полиграфа / Г. Злобин, С. Яни // Проблемы совершенствования 
советского законодательства. – М., 1976. – С. 120–135. 

8. Постика И.В. О проблеме использования полиграфа в работе правоохранительных 
органов / И.В. Постика // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні : тези доповідей 
і повідомлень на республіканській науковій конференції. – К., 1992. – С. 22–24. 

9. Коновалова В.О. Моральні засади судочинства / В.О. Коновалова // Вісник Академії 
правових наук. – 2006. – № 2. – С. 178–184. 

10. Белкин Р.С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и 
рекомендации. – В 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997. – Т. 3 – 480 с. 

11. Когутич І.І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж викорис-
тання : монографія / І.І. Когутич. – Львів, 2008. – 420 с.  

ПОЛИГРАФ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Т. Лешкович 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

тел. (0322) 96-47-40 

Исследовано возникновение и развитие инструментальной «детекции лжи», 
историю изобретения полиграфа, формирования полиграфологии как науки. Выяснено 
особенности развития полиграфологии в Советском Союзе, рассмотрено отношение к 
полиграфу в независимой Украине и современное состояние полиграфологии в нашем 
государстве. 

Ключевые слова: полиграф, полиграфология, инструментальная «детекция лжи», 
неправдивые показания. 



Т. Лешкович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 450 

POLYGRAPH: HISTORICAL ASPECT 

T. Leshkovych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

tel. (0322) 96-47-40 

Issues of origin and development of instrumental «lie detection», history of polygraph 
invention, as well as polygraphology science evolvement are researched. Peculiarities of 
polygraphy development in the Union of Soviet Socialist Republics are revealed; attitudes to 
polygraph in independent Ukraine and current state of polygraphology are regarded. 

Key words: polygraph, polygraphology, instrumental «lie detection», perjury. 
 

Стаття: надійшла до редакції 01.11.2011 
прийнята до друку 27.04.2011 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. С. 451–455 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2012. Issue 56. P. 451–455 

© Cаінчин С., 2012 

УДК 343.985:343.622-058.55 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКА СКОЇЛА ДІТОВБИВСТВО 
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З 60-х років минулого сторіччя наукові дослідження не проводилися. З огляду на 
збільшення кількості цього виду злочину в Україні бажано звернутися до дослідження 
цієї проблеми. 

Ключові слова: криміналістична характеристика, умови обстановки підготовки, 
здійснення і приховування злочинів, специфіка злочину. 

З досліджень професора В.П. Колмакова та публікації його монографії 
«Розслідування дітовбивств» у 1959 році й до початку нового століття проблема 
розслідування дітовбивств залишилася поза увагою наукового дослідження 
вчених-криміналістів.  

У 2002–2003 роках в юридичній літературі почали з’являтися статті доцента 
О.С. Саінчина із розглядом питань розслідування вбивства матері новонародженої 
дитини, що є складовою частиною комплексної проблеми розслідування дітовбивств.  

В 2005 році видається монографічна робота О.С. Саінчина «Особливості 
розслідування дітовбивств», який вперше на монографічному рівні, спробував 
осмислити проблеми розслідування дітовбивств в Україні. Проведене ним 
дослідження за більш ніж 20-ма кримінальними справами, розгляненої категорії 
справ дало авторові класифікувати потерпілих за трьома віковими групами: діти у 
віці від одного місяця до 6 років; діти від 6 до 10 років та діти від 10 до 14 років. 

Згідно з дослідженням потерпілими першої групи є діти обох статей, що 
становить 18% від усіх матеріалів кримінальних справ з дітовбивств. На частку 
другої вікової групи припадає 37% дітовбивств. На частку третьої вікової групи 
потерпілих припадає найбільше дітовбивств, що становить понад 40%.  

Автор монографії дійшов висновку стосовно того, що друга та третя група 
потерпілих у справах про дітовбивство тісно взаємопов’язана з особою злочинця, 
що має важливе криміналістичне значення під час розслідування кримінальних 
справ цієї категорії злочинів.  

Нашу увагу привернула проблема встановлення особи злочинця. Потрібно 
зазначити, що особу злочинця як важку комплексну проблему досліджують такі 
науки, як кримінологія, кримінальне право, судова психологія, криміналістика та 
ін. Кожна наука виділяє окремі сторони і особливості особи злочинця з позиції 
різних методів дослідження. Вбачається занадто загальний підхід до вирішення 
проблеми злочинця, чи в окремих випадках досліджуються лише окремі 
особливості. 

Особа злочинця, як оди з основних елементів криміналістичної характерис-
тики злочину пов’язана з іншими її елементами. Криміналістичний аспект у 
дослідженні особи злочинця охоплює широкий діапазон властивості особи. Це 
визначається як призначенням науки криміналістики загалом, так й значенням даних 
про особу злочинця для вирішення її конкретних задач і проблем. Наука 
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криміналістика має всебічно сприяти пошуку, виявленню, фіксації, дослідженню та 
використанню доказів з метою вдалого розслідування, розкриття й попередження 
злочинів, що неможливо без збирання й аналізу фактів, слідів у широкому сенсі, 
що несуть ту чи іншу інформацію про особу злочинця. Якщо керуватися 
завданнями, що вирішуються криміналістикою з використанням відомостей про 
особу злочинця, чітко простежуємо два напрями в її криміналістичному вивчені. 

Перше направлення вирішує задачу розкриття злочину й охоплює сукупність 
дій слідчого та органів дізнання з отримання даних, вказуючи на того, хто скоїв 
злочин. Завдання цього напряму, першого етапу розслідування, буде виконано 
тоді, коли буде отримано відповідь на питання – хто він, той, хто вчинив злочин. 
З цією метою ретельно шукаються й досліджуються різні незначні ознаки, 
починаючи із слідів пальців рук, ніг, зубів, крові, слини тощо та завершуючи 
поясненням свідків про ознаки зовнішності, які дають підстави отримати 
інформацію щодо тих чи інших властивостей особи злочинця, а згодом з їх 
допомогою визначити тотожність. 

Друге направлення криміналістичного аспекту дослідження особи злочинця 
включає в себе дослідження особи вже відомої, встановленої. Це дослідження має 
відповісти на питання – який він суб’єкт, якому пред’явлено звинувачення у 
скоєнні злочину. 

В юридичній літературі питанням дослідження особи злочинця приділяли 
увагу багато вчених, які присвятили цій проблемі спеціальні роботи, а також 
надрукували спеціальні збірники наукових праць щодо проблем особи злочинця. 

Водночас більшість досліджень висвітлюють особу злочинця в кримінально-
правовому, психологічному та кримінологічному аспекті. Питанню криміналістич-
ного дослідження особи злочинця приділено мало уваги.  

Досліджуючи особу дітовбивці чітко вбачаємо те, що злочини в 90% випадків 
скоюють жінки. Серед них значна частка молодих, незаміжніх, вагітних від 
випадкових статевих зв’язків жінок. Нерідко до вбивства дитини вдаються 
психологічно надломлені жінки, які ведуть паразитичний спосіб життя, систематично 
зловживають спиртними напоями чи наркотичними речовинами. Серед них можливо 
зустріти осіб, які не мають постійного місця проживання, раніше неодноразово мали 
судимість за різні злочини. Відомо також немало фактів, які свідчать про те, що на 
цей відчайдушний крок йдуть заміжні жінки, які вже мають одну чи декілька дітей і, 
зазвичай, матеріально погано забезпечені. Додатковою причиною злочину при цьому 
є погана обстановка в сім’ї, п’янство, буйний характер чоловіка чи обох членів 
подружжя, постійні сварки.  

Органам правопорядку відомі далеко не одиничні випадки вбивства жінкою 
дитини, яка народилася після шлюбної зради, супроводжуються приховуванням 
вагітності від чоловіка, використання протизаплідних засобів чи за умовами праці 
знаходяться в довгострокових відрядженнях.  

Загальний соціальний портрет дітовбивці-жінки можливо уявити так: вік 
від 22 до 31 року, в зареєстрованому шлюбі не перебуває, раніше не судима, 
освіта середня чи незакінчена вища, не працює чи зайнята низькокваліфі-
кованою працею, не має нормального, відповідно до санітарних норм, житла, 
матеріальний достаток нижче прожиткового мінімуму, є в жорстокій залежності 
від ситуації, не знаходячи соціально прийнятного способу її вирішення. 

Керуючись особливостями мотиваційної сфери, російський вчений І.С. Федотов 
пропонує виділити такі типи дітовбивць і приклади його власного дослідження 
щодо особи, яка скоює вказаний злочин: 
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1. Асоціальний (маргінальний, люмпенізований) тип, до якого ми зачислюємо 
злочинця, який веде антисоціальний спосіб життя, не має постійного місця 
проживання, займається блукарством, зловживає спиртними напоями. У цього 
типу дітовбивці істотні прояви депривації, потреби раціональні, внутрішній світ 
убогий, духовне життя майже відсутнє, вони виключені з нормальних зв’язків і 
відношень, байдужі до інших людей.  

Загальна думка оточення їх не цікавить, відсутній жаль. Дітей, якщо вони в них є, 
не люблять, вихованням не займаються. Як правило, позбавлені батьківських прав, 
наступна (чи перша) дитина їм не потрібна, вона як тягар, позбавляє свободи. Самі 
вони в дитинстві були позбавлені нормальної сім’ї, зростали при відсутності стійких і 
емоційно теплих зв’язків із матір’ю чи батьком, в сім’ї батьки зловживали спиртними 
напоями, що призводило до сварок. На фоні цього в них виникає тривога за своє 
існування, яка призводить до вбивства своєї дитини. 

2. Легковажно-комфортний тип відрізняється зовнішнім достатком, не 
передбачаючи скоєння злочину. До нього належать малолітні чи дуже молоді 
жінки і чоловіки, які є під опікою і навіть тиском батьків. Коли зазначений тип 
виходить з-під батьківської опіки, починають працювати чи навчатися, починають 
жити іншим життям. З одного боку, частіше навідує сім’ю, зовні продовжує 
займатися вихованням, але, з другого боку вступає в необдумані відносини із 
малознайомими жінками чи чоловіками, не замислюючись про наслідки. 
Відчуваючи вагітність, такий тип починає панікувати, неможучи реально оцінити 
ситуацію і найти вихід із неї.  

3. Послідовно-злісний тип, до якого належать жінки, які вже мають дітей, 
одружені, чи мають співмешканця, а також одружені чоловіки. Вагітність чи 
присутність дитини для них не є чимось неочікуваним. Вони відрізняються 
інертністю, відсутністю відчуття жалю, низьким освітнім і культурним рівнем. Не 
витрачають часу на відвідування медичних закладів з метою профілактики 
хвороби дитини, а також не вживають заходів для попередження вагітності. З 
огляду на вплив зовнішніх факторів (матеріальні труднощі, проблема житла), вони 
знаходять вихід у вбивстві своєї дитини. Вирізняються брехнею, замкнутістю, 
проявами агресії, побоюванням втратити сексуального партнера. До своїх батьків 
байдужі, піклуються лише про власний достаток. Це найпоширеніший тип. 

Зазначимо, що типологія дітовбивць є в будь-якому випадку достатньо 
умовною. Основна ціль типології полягає у тому, щоб описати й пояснити 
характерні ознаки для того чи іншого типу особи злочинця, способи вбивств, 
причини подібних дій, оскільки на усіх стадіях роботи з дітовбивцями необхідно 
відшукати особливості мотиваційної причини. 

Той самий вчений відзначив типові ознаки, відображені в поведінці жінки, яка 
намірилась чи вбила дитину: 1) злочинець намагається приховати свою вагітність. 
При цьому вона розповідає оточуючим про те, що з якоїсь причини товстішає; 
2) інколи факт вагітності приховати неможливо, розповідає про небажану дитину 
в сім’ї тощо. Якщо пологи стали фактом, а дитина зникла, жінка розповідає своїм 
знайомим історію, наприклад, що дитина є у батьків на вихованні в іншому районі 
чи дитину здали до будинку малюка.  

Звертає увагу на себе емоційний та психічний стан жінки під час пологів. Ця 
обставина має характеризувати особу на момент скоєння злочину, а не на момент 
досудового слідства. 

У медицині є погляд, що «пологовий акт, разом із сильним фізичним і 
душевним потрясінням, завдяки виключно фізичному болю, інколи спричинений 
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значною крововтратою, вимагає до організму жінки більші вимоги і включає в себе 
значну небезпеку», і «крім описаних вище патологічних відхилень від нормальних 
пологів, пологовий акт в той чи інший мірі може відображатись на нервовій системі 
жінки як центральної, так і периферичної, а також на стані пологових шляхів», 
«внаслідок пологової травми можуть розвинутись: 1) психози; 2) паралічі й невралгії 
під час самих пологів, іноді спостерігаються психічні розлади, які швидко проходять, 
виражені в галюцинаторному марені». 

Сучасна медицина також вважає, що неможливо попередити випадки важких 
пологів і післяродових наслідків. До останніх належать післяпологові психози. Психоз 
виявляється як наслідок тяжких, тривалих пологів з оперативним втручанням, 
психічними травмами. У необхідних випадках жінку переводять до психіатричної 
лікарні. До хвороб, які мають відношення до пологів, належить і пологовий шок. Його 
простежують підчас тяжких хвороб, пологів після окремленя плоду. 

Проведені дослідження засвідчують, що до категорії дітовбивця, зазвичай, 
входять особи жіночої статі, які мають такі характеристики: а) незаміжні; б) у віці 
від 15 до 19 років; в) навчаються в навчальних закладах різних рівнів; г) не 
мають, або втратили контакт з батьками; д) ведуть «вільний» статевий спосіб 
життя; е) не мають житла; ж) небажана вагітність і дітонародження від особи, з 
якою немає стосунків. 

Перелічені обставини особи злочинця формують як правило негативне 
ставлення до майбутнього ще не народженого малюка, який в їхній уяві завдасть 
окремих труднощів, неприємностей в житті, тим паче, що у цей період життя 
жінка, можливо, не уявляє змін у своєму житті і планах на майбутнє. 

Однак для правоохоронних органів розслідування зазначених злочинів, 
найпроблематичнішими є злочини, скоєні в малозабезпечених сім’ях, одинокі 
жінки різного віку, молоді дівчата, які за своїми характеристиками особи злочинця 
не вписуються до загального портрету вбивці.  

До таких осіб можна зачислити такі категорії злочинців: 1) з дитинства ведуть 
бродячий спосіб життя; 2) покинули притулки для неповнолітніх та шкіл-
інтернатів; 3) примушені в дитячому віці до акту розтління і примушувались як 
половий партнер в дитячій порнографії; 4) неповнолітні проститутки; 5) раніше 
неодноразово судимі. 

Зазначені групи дітовбивць найчастіше не мають постійного місця мешкання, 
не мають документів, що підтверджують їхню особу, постійно змінюють місце 
помешкання. Життя цієї категорії характеризується досить високою підготовкою 
до скоєння злочину в майбутньому, народження дитини відбувається поза 
медичним закладом та без участі і допомоги акушерів, а свідками є особи з числа їх 
оточення чи близьких людей.  

Із зазначеними дослідженнями неможливо не погодитися, оскільки вони 
отримані не тільки теоретично, а й підтверджені на практиці. Однак вчені в галузі 
криміналістики як минулого так й сьогодення досліджували лише одну особу 
злочинця – матір новонародженої дитини. Сьогодні спостерігаються зміни суб’єкта 
зазначеного злочину, а саме – особи злочинця як елемента криміналістичної 
характеристики. Проведене дослідження за період з 2004 року донині дає 
підставу передбачити, що дітовбивця – це не тільки мати новонародженого. 
Непоодинокі випадки, коли злочин скоюють в співучасті з батьком дитини, 
дядьком, співмешканцем та навіть бабусею та дідусем. Крім цього, злочин 
скоюють у групі осіб, активним способом, із подальшим приховуванням слідів 
злочину.  
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Якщо взяти до уваги нового суб’єкта злочину, то можливо зробити висновок, 
що за вказаний період часу дослідження у цьому керунку не проводили. Проблеми, 
з якими зіштовхуються правоохоронні органи, які проводять досудове слідство, ще 
не досліджені до кінця. 
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С 60-х годов прошлого столетия, научные исследования не проводились. В связи с 
ростом совершения данного вида преступлений в Украине, целесообразно обратится к 
исследованию этой проблематики. 
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The article addresses the peculiarities of criminalistic characteristics of an infanticide 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАСУДЖЕНОМУ ПРАВА НА ЗАХИСТ У СТАДІЇ ВИКОНАННЯ 

ВИРОКУ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ СУДУ 

З. Теут 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

тел. (0322) 96-47-40 

Досліджено дію принципу забезпечення засудженому права на захист у стадії 
виконання вироку, ухвали, постанови суду. Висвітлено проблеми процесуального статусу 
засудженого в стадії виконання судових рішень, а також з’ясовано положення проекту 
нового Кримінально-процесуального кодексу України щодо гарантій прав засудженого.  

Ключові слова: стадія виконання вироку, ухвали, постанови суду, статус засудженого, 
право на захист. 

«Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuiqe tribuendi» (Правосуддя є 
постійне і вічне бажання забезпечити кожному його право) [1, с. 73]. 

Здобуття Україною в 1991 р. незалежності, а також великі соціально-еконо-
мічні та політичні зміни, що почали відбуватися у суспільстві, зумовили 
виникнення питання щодо проведення в країні глибоких змін в організації й 
діяльності судових та правоохоронних органів.  

Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. було схвалено 
«Концепцію судово-правової реформи в Україні». Одним із головних принципів 
цієї концепції було реформування кримінально-процесуального законодавства, 
необхідність якого зумовлена насамперед зафіксованим у Конституції України 
курсом на побудову правової держави. Власне, йдеться про створення нового 
Кримінально-процесуального кодексу України. Важливим стимулом для реформу-
вання Кримінального процесуального кодексу став вступ України до Ради Європи. 
Адже ця міжнародна організація критикувала чинний КПК.  

У 2004 р. на науково-практичному семінарі «Концепція розвитку системи 
правосуддя в контексті судової реформи в Україні» було представлено та 
обговорено нову концепцію судово-правової реформи на 2004–2014 рр., розроб-
лену Центром політико-правових реформ.  

13.05.2010 року за № 6391 подано проект постанови Верховної Ради України 
«Про схвалення Концепції судово-правової реформи в Україні». Однак, поданий 
проект не був схвалений. 

Академік В.Г. Гончаренко пов’язує важливість удосконалення кримінально-
процесуального законодавства України з необхідністю врахування як «світової 
практики, сучасного стану і чинників нашого законодавства та тенденції його 
розвитку», так і «традицій вітчизняної правової думки» [2, с. 698]. 

Незалежна та ефективна судова влада є однією з найфундаментальніших 
складових кожної демократичної держави. Основним гарантом верховенства права 
є об’єктивний та незалежний суд. 

Як відомо, завершальною стадією судового процесу у кримінальних справах є 
виконання вироку, ухвали, постанови (далі судового рішення). Саме у цій стадії 
реалізується судове рішення, яке набуло законної сили, вирішуються судом 
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питання, що виникають у разі звернення судового рішення до виконання та 
безпосереднього його виконання, а також здійснюється нагляд і контроль за його 
виконанням. У цій стадії досягається той результат, який бажає мати держава, 
починаючи кримінальне переслідування особи, саме на цю стадію зорієнтовані всі 
інші стадії кримінального процесу, всі його інститути. Якщо вирок не 
виконуватиметься, можна вважати, що вся діяльність по розкриттю і 
розслідуванню злочину, розгляду кримінальної справи проведена марно і мету 
правосуддя не буде досягнуто [2, с. 327].  

Статтею 129 Конституції України передбачено основні засади судочинства, 
хоча звичайно не всі вони діють у стадії виконання судового рішення у 
кримінальних справах і для того, щоб визначити їхню дію, потрібно керуватись 
завданнями і метою цієї стадії. Отже, насамперед, варто зазначити, що завданнями 
стадії виконання судових рішень у кримінальних справах є: охорона прав та 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть участь на стадії 
кримінального процесу; швидке та повне звернення судового рішення до 
виконання, забезпечення у встановлених законом випадках повної або часткової 
безпосередньої реалізації судового рішення; вирішення встановлених законом 
питань, які виникають у ході фактичного виконання судового рішення.  

Також варто зазначити, що значення стадії виконання судових рішень полягає 
і в тому, що процесуальна діяльність на цій стадії сприяє формуванню у громадян 
переконання у неминучості відбування покарання за вчинення злочинного діяння, 
забезпечує охорону прав і законних інтересів потерпілого, засудженого, інших 
учасників процесу. Власне, створення необхідних процесуальних умов для 
успішної реалізації вироку – саме така мета стадії його виконання [2, с. 336]. 

Отже, беручи до уваги значення і завдання стадії виконання судових рішень у 
кримінальних справах, доходимо висновку, що головними засадами судочинства, які 
діють у цій стадії, є: законність; рівність усіх учасників судового процесу перед 
законом і судом; змагальність; забезпечення права на захист; гласність судового 
процесу; мова судочинства; публічність і диспозитивність; право на оскарження 
судового рішення; обов’язковість рішень суду; незалежність суддів і підкорення їх 
лише закону та ін.  

Однією з головних конституційних засад судочинства, яка діє і в стадії 
виконання судових рішень, є забезпечення права засудженого на захист. Хотілося б 
звернути увагу на найпроблемніші питання щодо реалізації цього принципу. 

Відомо, що одним із найважливіших інститутів забезпечення прав і свобод 
людини є, власне, право особи на захист у кримінальному судочинстві. І без 
реального забезпечення цього права неможливо говорити про справедливість та 
гуманізм судочинства.  

У стадії виконання вироку зміст права засудженого на захист полягає у тому, 
що закон наділяє засудженого сукупністю прав, використання яких дає йому змогу 
самостійно захищати свої законні інтереси, а також скористатися послугами 
захисника, а суд, який вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку, має 
обов’язок роз’яснити засудженому його права і забезпечити можливість їх 
здійснення. 

Однак, зазначимо, що у чинному Кримінально-процесуальному кодексі 
України дія принципу забезпечення засудженому права на захист у разі вирішення 
судами питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, є дещо обмежена, та й 
статус засудженого, тобто сукупність його прав, законних інтересів і обов’язків не 
визначено.  
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Як вже було зазначено, одним із завдань вищезазначеної стадії є вирішення 
судом питань, що виникають у ході фактичного виконання судового рішення. Ці 
питання так чи інакше стосуються засудженого, його прав та інтересів, тобто на цій 
стадії він є центральною фігурою. І відповідно, процесуальні гарантії повинні були б 
надаватися йому у повному обсязі. Однак законодавець у чинному кримінально-
процесуальному законі не повною мірою дотримується національних та міжна-
родних стандартів щодо реалізації у цій стадії процесу права засудженого на захист. 

Засуджений є центральним суб’єктом кримінально-процесуальної діяльності, 
оскільки він водночас слугує суб’єктом кримінально-процесуальних та кримінально-
виконавчих відносин. Тому кримінально-процесуальний статус засудженого 
необхідно належно законодавчо забезпечити і закріпити у стадії виконання 
судових рішень. Оскільки на сьогодні правовий статус засуджених визначений 
лише у статті сьомій Кримінально-виконавчого кодексу України, а саме зазначено, 
що засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими 
Конституцією України, окрім обмежень, визначених цим кодексом, законами 
України і встановлених вироком суду. Правовий статус засуджених визначається 
законами України, а також кодексом, виходячи із порядку і умов виконання та 
відбування конкретного виду покарання. 

Детальніше звернемося до положення ст. 411 КПК України, де закріплено 
порядок вирішення питань, пов’язаних із виконанням вироку. Власне у цій статті 
зазначено, що у судове засідання суд, як правило, викликає засудженого, а за його 
клопотанням і захисника. Однак, оскільки у вирішенні зазначених питань бере 
участь прокурор, то суд у всіх випадках повинен викликати у судове засідання 
засудженого і за його клопотанням захисника. Тому вказівку в законі, що ці особи 
мають бути викликані «як правило», варто розцінювати як обмеження права 
засудженого на захист своїх законних інтересів у цій стадії.  

В юридичній літературі дискусійним є питання щодо положення про 
обов’язкову участь захисника в процесі вирішення питань, які виникають у стадії 
виконання судових рішень у кримінальних справах. Власне якщо керуватися 
положеннями ст. 263 КПК України, яка передбачає, що особа має право мати 
захисника чи особисто захищати свої інтереси, то це означає, що особа на власний 
розсуд вирішує питання щодо участі захисника. Однак у положенні цієї статті 
йдеться про права підсудного. На жаль, окремої статті, яка б закріплювала права 
засудженого стадії виконання судових рішень на сьогодні у чинному КПК України 
немає. Хоча, як вже було зазначено, засуджений є центральною фігурою у цій стадії, 
і його права мають бути належно закріплені і цьому питанню має бути відведено 
окрему статтю. І також потрібно регламентувати права, якими користуються 
учасники процесу під час вирішення питань, що виникають на цій стадії.  

Отже, як зазначає ассирійське прислів’я, «Право є, але закону немає» [1, с. 89]. 
Отже, необхідно значно розширити та законодавчо закріпити процесуальний 

статус центрального процесуального суб’єкта таких прав – засудженого. 
Як зазначав Ж. Д’Аламбер, «Істинна рівність громадян полягає у тому, аби всі 

однаково були підпорядковані законам» [1, с. 26]. 
Насправді статус засуджених має визначатися не лише наявністю переліку 

прав у законах, але й «встановленням механізму реалізації ними своїх прав, 
законних інтересів, складовим елементом якого є нормативне регулювання, що 
потребує подальшого вдосконалення» [3, с. 54]. 

Вивчення та закріплення правового статусу засуджених забезпечить 
дотримання в Україні принципу верховенства права, закріпленого в Конституції 
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України. Прийняття у 1996 р. в Україні Основного закону зміцнило правову основу 
державного і суспільного життя та оновило чинне законодавство, що дало змогу 
повніше регулювати різні сторони суспільних відносин, на більш високому рівні 
гарантувати конституційні права та свободи громадян. Власне те, що проблеми 
правового статусу засуджених теоретично не розроблені, є наслідком того, що в 
чинному законодавстві деякі обов’язки і права засуджених сформульовані нечітко.  

Проблемами правого статусу засуджених займалися такі провідні вчені, як 
А.В. Андрушко, В.Н. Бібіло, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, В.І. Камінська, 
Т.В. Каткова, В.Т. Маляренко, М.М. Міхеєнко, В.Т. Нор, А.Й. Осетинський, 
А.О. Селіванов, В.П. Шибіко, Л.М. Лобойко, І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, 
В.П. Севастянов, А.X. Степанюк, В.М. Трубников, Ю.В. Чоботарьова та ін. 

Науковець В.Т. Маляренко у своїй праці «Реформування кримінального 
процесу в контексті Європейських стандартів; Теорія, історія і практика» доцільно 
зазначає, що також невід’ємним складовим елементом права засудженого на захист 
у цій стадії процесу є можливість оскарження судових рішень. Справді, на сьогодні 
у чинному законі ці питання вирішуються у статтях, які регламентують порядок 
розгляду конкретних питань, а саме: порядку застосування умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини покарання більш 
м’яким (ст. 407); звільнення від покарання за хворобою (ст. 408); порядок 
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 408-2); 
порядок скасування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років (ст. 408-3); порядок зміни штрафу покаранням 
у вигляді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення 
волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному 
батальйоні (ст. 410); порядок застосування судом примусового лікування до 
засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами, і його припинення (ст. 411-1); 
порядок розгляду судом клопотань про зняття судимості (ст. 414). Водночас закон 
не передбачає можливості засудженому та іншим зацікавленим особам 
оскаржувати судові рішення з тих питань, які стосуються виконання закону, що 
звільняє від покарання або пом’якшує покарання; зарахування в строк покарання 
часу перебування засудженого в лікувальній установі; звільнення від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; звільнення 
від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку; тимчасового 
залишення засудженого в слідчому ізоляторі на гауптвахті військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України чи в тюрмі і переведення з установи 
виконання покарань в слідчий ізолятор на гауптвахту Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, визначення порядку застосування пока-
рання за наявності декількох вироків [4, с. 337 ]. 

Поділяючи думку науковця М. Свиридова про те, що необхідно розширити 
сферу застосування кримінально-процесуального законодавства під час вирішення 
деяких питань фактичної реалізації вироку, що істотно зачіпають права і законні 
інтереси засудженого, які на сьогодні вирішуються за правилами Кримінально-
виконавчого кодексу, вважаю, що це є справді важливий крок на шляху до зміцнення 
гарантій права засудженого на захист у стадії виконання вироку. На думку цього 
науковця, це має стосуватися, зокрема, зміни умов тримання засуджених до 
позбавлення волі, переведення засуджених, які стають на шлях виправлення з 
приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії максимального рівня 
безпеки або колонію середнього рівня безпеки – після фактичного відбуття не менше 
однієї четвертої призначеного судом строку покарання; із звичайних жилих 



З. Теут 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 460 

приміщень колонії максимального рівня безпеки в колонію середнього рівня безпеки – 
після фактичного відбуття не менше половини призначеного судом строку 
покарання; у колоніях мінімального і середнього рівнів безпеки – до дільниці 
соціальної реабілітації. Оскільки, як він слушно зазначає, у таких випадках 
відбувається зміна кримінальних правовідносин, суттєво змінюється каральний і 
виховний вплив на засудженого на тривалий строк, а тому ці переведення мають 
бути опосередковані кримінально-процесуальними правовідносинами і питання про 
них необхідно ввести в предмет стадії виконання вироку. Адже у цих випадках 
стягнення застосовують не за окремий проступок засудженого, а за систему його дій, 
які свідчать про зміну (збільшення) суспільної небезпеки особи засудженого, коли 
застосування до нього інших заходів впливу виявилися безуспішними. Оскільки в 
таких випадках суттєво змінюється правове становище засудженого, то й порядок 
прийняття рішення про переведення його на суворіший режим відбування покарання 
має охоплювати цілий комплекс процесуальних прав та гарантій і передусім гарантій 
права засудженого на захист, що повною мірою може бути забезпечено лише у стадії 
виконання вироку, ухвали і постанови суду [5, с. 190]. 

Отже, у цьому напрямі теж має відбуватись удосконалення норм, які 
регламентують порядок провадження в цій стадії процесу, що повинно 
забезпечити успішне виконання завдань, і не лише цієї стадії кримінального, але 
й судочинства загалом.  

Відповідно до положення п. 2 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України 
засудженому гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової 
допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших 
фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи. 

Варто зазначити і гарантії права на захист, які на сьогодні вже закріплені у 
чинному законодавстві. Передусім, у Конституції України, а саме у ст. 59 
зазначено, що кожен має право на правову допомогу. У частині 3 ст. 63 вміщено 
положення про гарантію засудженого користуватися всіма правами людини і 
громадянина. Також заслуговує на увагу те, що не можуть розглядатися в порядку, 
передбаченому ст. 411 КПК, питання, що стосуються суті вироку і погіршують 
становище засудженого; звужують або розширюють обсяг обвинувачення; 
стосуються прогалин і недоліків вироків у частині кваліфікації злочинів, 
призначення покарання, вирішення цивільного позову.  

Важливою гарантією у забезпеченні права засудженого на захист є норми 
міжнародного права. Передумовою цього є положення ст. 8 та ч. 4 ст. 55 Консти-
туції України. Важливими у цьому питанні є положення ст. 6 та 13 Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме: «кожний 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право захищати 
себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 
власний розсуд» та «кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої 
офіційні повноваження» [6].  

Інститут забезпечення права на захист спирається на загальні принципи 
кримінально-процесуального права і має бути гармонійно поєднаний із 
загальними принципами права. Отже, можна зробити висновок, що усі принципи 
кримінального судочинства взаємопов’язані між собою і невиконання одних веде 
до порушення інших. Однак, це питання стане предметом окремого дослідження.  
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Доцільність і необхідність реформування суспільних відносин визначається 
необхідністю якісної зміни чи удосконалення функціонування і його очікування 
результатів певних елементів цієї галузі або галузі в цілому. У цьому плані не є 
винятком реформування кримінально-процесуального законодавства, доцільність 
якого об’єктивно визріла ще в 90-ті роки з часу утворення незалежної української 
держави. Це реформування має бути досконало і системно узгоджено з приписами 
Конституції і кримінального права, яке за природою речей має захищатись 
кримінальним процесом [7, с. 21]. 

Власне початком конструювання системи кримінально-процесуального законо-
давства і його застосування є принципи процесу, положення яких повинні пронизувати 
все судочинство. Як відомо, кримінальний процес слугує як ефективний засіб захисту 
прав та свобод особи, проте в правозастосовній практиці часто трапляються випадки 
зловживання суб’єктами кримінального судочинства процесуальними правами та 
повноваженнями. Власне на це неодноразово звертали увагу правозахисних 
організацій та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також 
потрібно зазначити, що серед справ у Європейському суді, де Відповідачем є Україна, 
велика кількість стосується саме процесуальних зловживань.  

Отже, захист у кримінальному судочинстві функціонує впродовж усього 
провадження у справі доти, доки у цьому є потреба, доки закон забезпечує 
засудженому можливість обстоювати та захищати свої права та законні інтереси у 
передбаченому кримінально-процесуальному законі порядку, в тому числі проти 
держави Україна під час провадження справи в Європейському суді з прав людини. 
Не є винятком тут також діяльність засудженого та його захисника й на стадії 
виконання судових рішень. Як зазначає В.О. Попелюшко, «хоча в цій стадії 
процесу питання по суті справи, тобто про винуватість чи невинуватість 
засудженого не вирішуються, проте ті, що вирішуються, а це в основному питання 
про покарання, мають суттєве значення для подальшої долі особи, яка піддається 
кримінальному покаранню» [8, с. 393]. 

Не можна не погодитися із думкою науковця А.В. Молдована про те, що 
«сьогодні навряд чи можна знайти важливішу і разом із тим складнішу проблему, ніж 
права людини» [ 9, с. 3]. На сьогодні проблема забезпечення та захисту прав людини є 
чи не найгострішою. Відповідно, найважливішим є питання про гарантії, способи та 
механізми захисту прав особи від протиправних та незаконних дій державних органів 
та посадових осіб. Побудова правової держави пов’язана з розширенням та зміцненням 
прав та свобод громадян, забезпечення їх правової захищеності, а також 
вдосконалення законодавства у сфері захисту прав людини. Не випадково питанням 
захисту прав та свобод людини і громадянина приділено досить велику увагу, та й 
взагалі відведено центральне місце у конституціях сучасних держав.  

Вступ України до Ради Європи, визнання нашою державою юрисдикції 
Європейського суду з прав людини та приєднання і ратифікація міжнародно-
правових документів покладає на Україну обов’язок докорінно перебудувати свою 
правову систему. Для реалізації у внутрішньому правопорядку визнаних Україною 
міжнародно-правових вимог щодо гарантування прав людини, потрібно прийняти 
нові та вдосконалити наявні норми, а також уніфікувати їх із міжнародно-правовими 
стандартами. 

На жаль, на сьогодні навіть численні зміни та доповнення до чинного КПК 
1960 р. не можуть повною мірою задовольнити потреби сучасного етапу розвитку 
українського суспільства. За слушним зауваженням екс-міністра юстиції України 
М. Оніщука «не є відкриттям той факт, що основу чинного процесуального 
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законодавства України все ще становлять кодекси, прийняті за радянських часів. 
І проблема не в тому, що вони прийняті в минулому столітті, а в тому, що вони 
морально застаріли і не відповідають сучасній ідеології та умовам життя нової 
держави» [10, с. 18]. 

Як висловлювався Ф. Коні, «слід наполегливо бажати, аби у виконанні форм і 
обрядів, що ними супроводжується здійснення судочинства, вкладалися смак, 
почуття міри й такт, тому, що суд є не тільки судилище, але й школа. Тут етичні 
вимоги зливаються з естетичними, виправдовуючи свій внутрішній зв’язок, який 
відзначали деякі мислителі» [1, с. 70]. 

На сьогодні в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України є 
положення про участь засудженого та його захисника у судовому засіданні під час 
вирішення питань, пов’язаних із виконанням вироку. Це закріплено у ст. 533, а 
саме у ч. 1 зазначено, що питання, які виникають в ході звернення вироку до 
виконання під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням 
прокурора, засудженого, його захисника чи представника. У ч.3 вищевказаної 
статті зазначено, що питання, пов’язані із виконанням вироку, вирішує суддя 
одноособово в судовому засіданні за обов’язкової участі прокурора, засудженого, 
його захисника чи представника [11]. Тобто законодавець все ж розширив дію 
принципу забезпечення засудженому права на захист і на завершальній стадії 
кримінального процесу. Однак, для успішної реалізації та впровадження цих 
нововведень у практику потрібно унормувати весь механізм дії принципів 
кримінального судочинства, а також звичайно закріпити процесуальний статус 
учасників розгляду справ, пов’язаних із виконанням вироку, який на сьогодні 
залишається недостатньо визначеним.  
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ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК З’ЄДНАНОГО ПРОЦЕСУ  
(ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ)  

Х. Ханас 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

тел. (0322) 96-47-40 

Досліджено виникнення з’єднаного процесу (цивільного позову в кримінальному 
судочинстві) на ранніх етапах життя суспільства. Проаналізовано розвиток інституту 
з’єднаного процесу впродовж наступних етапів розвитку суспільства. З’ясовано правові 
системи, які вперше допускали наявність з’єднаного процесу та наведено його правове 
регулювання. 

Ключові слова: з’єднаний процес, кримінальний процес, відшкодування завданої 
злочином шкоди, приватне правопорушення, публічне правопорушення.  

Проблема відновлення майнових прав фізичних і юридичних осіб, порушених 
злочином, в юридичній літературі завжди актуальна. Ці питання висвітлювалися в 
працях СА. Альперта, Б.Т. Безлєпкіна, П.Г. Гурєєва, В.Г. Даєва, А.Г. Мазалова, 
В.Т. Нора, М.І. Гошовського, О.П. Кучинської та ін. Водночас проблема виникнення та 
розвитку інституту цивільного позову в кримінальній справі (з’єднаного процесу) 
залишається недостатньо дослідженою, що й зумовило актуальність обраної теми. 

На стародавніх етапах суспільного життя панував, як відомо, приватно-
правовий погляд на злочин. У цей період ще не було уявлення про суспільну 
шкоду і суспільні інтереси, і всі злочини вичерпувалися діяннями, пов’язаними з 
особистою і матеріальною шкодою. За цих умов будь-який позов, що виникав зі 
спірних правовідносин, розглядали як приватний позов, і міг пред’являтися 
винятково особою, що потерпіла від злочину, чи її сім’єю. Потерпіла від злочину 
особа, пред’являючи позов, керувалася, передусім, впливом залишків звичаю 
помсти, винятково особистими мотивами, які знаходили найбільше задоволення в 
майновій винагороді за шкоду і страждання, завдані злочином [1, c. 2]. 

Більше трьох тисяч років тому законами Хетської держави встановлювали 
норму такого змісту: «Якщо хтось заподіяв шкоду людині і зробив її хворою, то він 
повинен за нею доглядати, а якщо потерпілий одужав, то він повинен дати йому 
срібло і оплатити послуги лікаря» [2, c. 83].  

Дослідник В.А. Ліновський у 1849 р. так описав історичний процес розвитку 
кримінального судочинства: загалом кримінальне судочинство у своєму розвитку 
проходить чотири етапи. Першим є помста потерпілого, яка визнається законом... 
На другому етапі, в якому помітно вже більше зрілості в юридичних поняттях, 
суспільство бере на себе обов’язок сприяти помсті чи задовольняти потреби 
скривджених, чим встановлює початок покаранню. Сприяння це полягає у 
визначенні меж помсти і у визначенні меж відшкодування... На третьому етапі 
злочин розглядається не лише як порушення прав приватних осіб, але й як 
порушення суспільного, законного порядку в державі, тому відшкодування 
потрібне як для приватної особи, так і для держави... У четвертому періоді 
розвитку кримінального судочинства відбувається значна зміна. Досі покарання 
мало на меті винагороду, але поступове вдосконалення державного життя розвиває 
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в ньому обов’язок піклуватися про встановлення відповідного законного порядку... 
Підтримання цього порядку забезпечується... покараннями [3, c. 4–5].  

«Історія кримінального процесу починається пануванням у ньому приватної 
засади і повним збігом його з процесом цивільним; розсуд сторін і формалізм 
розгляду є його характерними рисами» − зазначає видатний процесуаліст XIX ст. 
І.Я. Фойніцкій [4, c.17]. 

Виникнення і становлення інституту цивільного позову в рамках розгляду 
його разом із кримінальною справою, отже, нерозривно пов’язане з обвинувальною 
діяльністю і результатом такої діяльності – накладенням на винного покарання, 
припиненням обвинувачення, примиренням сторін. Отже, історичні передумови 
виникнення інституту цивільного позову належать до періоду дії примирювального 
права родового ладу, тобто до такого історичного періоду часу, коли не було ні 
суду як такого, ні, власне, кримінального процесу (втім, як і будь-якого іншого 
процесу). У зазначений період історичного розвитку особи і суспільства кожен 
окремий індивідуум роду ще не був суб’єктом права, а лише членом свого роду, 
який давав йому захист. Отже, сила роду була і силою окремого його члена. З 
огляду на це у вирішенні соціально-правових конфліктів як юридичних сторін 
спору виступали роди, а не окремі індивіди [5, c. 13].  

Якщо керуватися біологічно закладеною готовністю людини до бажання вижити 
і готовністю до відплати, власне, простежуємо зародження самої ідеї кровної помсти. 
Подальший розвиток міжплемінних відносин зумовив усвідомлення того, що у разі 
виникнення міжродової ворожнечі ворогуючі між собою родові групи могли 
знищити одна одну до останнього її члена [5, c. 13–14]. В кінцевому підсумку 
розвиток відносин спричинив виникнення так званого «примирювального права», що 
являло собою укладення миру між ворогуючими родовими групами. Своєю чергою, 
подальший історичний розвиток спричинив виникнення грошової винагороди 
(штрафу), яку одна сторона – рід, один з членів якого вчинив злочин, повинен був 
сплатити іншій стороні – потерпілому роду [5, c. 14–15].  

Як зазначав М.О. Чельцов-Бебутов, наявність системи викупів була зумовлена 
можливістю накопичення предметів, що мають мінову цінність, і утвердженню 
думки про можливість відшкодування повної або часткової втрати члена роду 
шляхом передачі роду потерпілого певного майна [6, c. 47].  

Професор Санкт-Петербурзького університету Я.І. Баршев у 1841 р. так 
описував появу в давнину можливості уникнення помсти потерпілого за 
допомогою майнового відшкодування шкоди, заподіяної злочином: переслідуючи 
вчинене порушення, потерпілий легко може переступити межі, визначені для 
правди, ставши своєю чергою також порушником. У цьому й полягає причина 
того, що всі народи в ранній період їх побуту, коли приватна помста і 
самоуправство утверджувалося і освячувалося самим звичаєм і сприйняттям 
народу, мали необхідність стримати й обмежити надмірність приватної помсти 
тим, що вони визначали відповідний викуп («искуп») за злочин; сплативши його, 
порушник чужого права захищав цим себе від надмірної дії помсти скривдженого. 
При цьому сам суддя був у них не переслідувачем злочину, але заступником 
переслідуваного приватною помстою злочинця; хто вносив йому визначену 
законом віру за порушення, того він захищав від приватного переслідування 
[7, c. 4]. 

––––––––– 
 Вірою називали грошовий штраф на користь князя за вбивство вільної людини на Русі в 

період IX–XIII століття. 



Х. Ханас 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56 466 

У Законах ХІІ таблиць («Lex duodecim tabularum»), поява яких датується 451–
450 рр. до н. е., були передбаченітакі делікти: 

1. Посягання на особу (injuria). Насамперед сюди належали тілесні ушкод-
ження. Якщо між сторонами не було досягнуто згоди щодо компенсації, то діяв 
принцип таліону – «око за око, зуб за зуб». Якщо пошкодження були тяжкими 
(голови, костей, ока), то таліон не застосовувався, а винного зобов’язували 
сплатити штраф: 300 асів за потерпілу вільну людину і 150 асів – за раба. За 
образу, легкі побої та інше встановлювали штраф 25 асів (таблиця VIII, п. 2–4).  

2. Крадіжка (furtum). Зобов’язання з цього делікту були двох видів: 
а) якщо злочинець був схоплений на місці злочину, то його віддавали в 

розпорядження потерпілого. Коли злодій чинив опір, то його можна було вбити, 
скликавши перед покаранням народ (очевидно, як свідків – таблиця VIII, п. 12, 13). 
У першому випадку, за свідченням одних римських юристів, злодій потрапляв у 
становище раба, за іншими – неоплатного боржника, котрий міг протягом 60 днів 
відшкодувати потерпілому збитки, а якщо був неспроможний це зробити, то ставав 
рабом.  

б) якщо ж злодія не спіймали «на гарячому», але згодом виявили факт 
крадіжки, то його піддавали тілесному покаранню і могли віддати в розпорядження 
потерпілого, або (якщо крадіжка була незначною) він мусив сплатити потерпілому 
подвійну вартість речі. 

3. Пошкодження або знищення чужих речей (damnum injuria datum). У Законах 
ХІІ таблиць передбачено тільки окремі випадки знищення чи пошкодження чужих 
речей: якщо з необережності зламано чужу річ, то винний відшкодовує її вартість 
(таблиця VIII, п. 5); якщо це зробила хатня тварина, то її слід віддати потерпілому 
або відшкодувати збитки (таблиця VIII, п. 6); якщо потравлено або зжато чужий 
врожай, особливо таємно, вночі, то винного належало вбити; якщо це вчинив 
неповнолітній – сікти його або зобов’язати батьків повернути збитки у подвійному 
розмірі (таблиця VIII, п. 9); підпалювачів чужої будівлі або складених скирт хліба – 
сікли і страчували; якщо зроблено з необережності – відшкодовували збитки 
(таблиця VIII, п. 10); за злісну порубку чужих дерев належало сплатити по 25 асів 
за кожне дерево [8, c. 68–69]. 

У цьому відношенні пануюча протягом тривалого часу система суспільного 
життя, встановлена суспільною владою у вигляді штрафів і таліону, що прийшли 
на зміну кровній помсті, цілком відповідала світогляду людини того часу і значною 
мірою підтримувала зазначене явище [1, c. 2–3]. 

У другому періоді Римської республіки відбувається реформація деліктів, і у 
випадку посягань на особу таліон уже не застосовували. Преторський едикт 
скасував фіксовані суми штрафів 25–300 асів, і відтоді штрафи призначали залежно 
від конкретних обставин справи претор або суддя, оскільки попередні їх розміри 
були надто мізерними [8, c. 69–70].  

З розвитком суспільства, в міру розширення розумового та морального 
світогляду людини, поступово змінюються і погляди на природу злочину та 
покарання, а з огляду на це і розмежовуються позови, що ґрунтуються на злочині. 
Поки існував приватно-правовий погляд на злочин, покарання мало задовольнити 
приватну помсту, кримінальне ж обвинувачення залишалось в руках потерпілої від 
злочину сторони, але з огляду на те, що з’ясовується суспільний, публічний характер 
злочину, зі сфери караних діянь виділяється група особливо тяжких злочинів, що 
підлягають переслідуванню за ініціативою органів влади незалежно від бажання 
потерпілої від злочину особи. Отож, поступово звужується сфера виняткового 
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панування приватного обвинувачення у кримінальних справах і разом з позовом 
приватним у сфері кримінальної юстиції запроваджується особливий публічний 
позов, який переслідується ex officio, з метою захисту суспільних інтересів [1, c. 2]. 
Такі правопорушення, що торкалися окремих осіб, але водночас порушували 
інтереси суспільства в цілому, держави, стали називати публічними деліктами (dilikta 
publica), а згодом злочинами (crimina) [8, c.70]. Водночас у Законах ХІІ таблиць 
зафіксовані лише приватні правопорушення, тобто такі, що стосувалися приватних 
осіб. Громадські або публічні правопорушення спочатку не були передбачені 
законодавством. Визначення того, що є публічним правопорушенням, а також 
вирішення питання про належне покарання за нього було компетенцією магістратів. 
Зокрема, до публічних деліктів почали зачислювати злочини проти держави, 
вбивство, зґвалтування, підпал, неправдиві свідчення, знищення чи крадіжка 
урожаю, порушення межових знаків, складення і поширення пасквілів. Для їх 
розслідування і розгляду створювали спеціальні комісії, які діяли згідно з 
інструкціями, в яких було зазначено, які саме делікти вони мають розслідувати і які 
покарання за ці злочини належало накладати [8, c. 75].  

Отож, тілесні покарання за крадіжку були скасовані, а замість них встановлено 
майнову відповідальність у вигляді штрафу. Крім того, потерпілий міг вимагати 
повернення вкраденого на підставі віндикації. Згодом було скасовано і систему 
штрафів за навмисне знищення чи пошкодження чужого майна. Згідно з законом 
Аквілія 287 р. до н. е., той, хто вб’є чужого раба, коня, бика чи вівцю, зобов’язаний 
заплатити господареві найвищу ціну, яка існувала на них упродовж поточного року. 
За поранення чужого раба чи тварини, а також навмисне знищення чи пошкодження 
будь-якої іншої речі належало заплатити господареві найвищу їх вартість, що була 
протягом останніх 30 днів. Отже, закон Аквілія закріпив перехід від системи штрафів 
за спричинену шкоду до відшкодування справжніх збитків [8, c. 70].  

Згодом, у ході діяльності преторів і юристів, були законодавчо передбачені 
нові види деліктів, а саме: 

1) грабунок (rapina), виділений едиктом претора Лукулла (27 р. до н.е.) з деліктів 
старого цивільного права. Грабунком вважалося групове пошкодження або 
крадіжка майна, пов’язані з насильством. Відповідальність за це встановлю-
вали у чотирикратному розмірі спричиненої шкоди чи вартості вкраденої речі. 
Крім того, винні підлягали громадянському безчестю (infamia), що відбивалося 
на їхній правоздатності; 

2) погроза (metus). На основі едикту претора Октавія не визнавались дійсними 
дії, вчинені під впливом насильства чи страху. Потерпілий мав право 
вимагати стягнення чотирикратної вартості шкоди, яка була йому завдана 
унаслідок погроз; 

3) обман (dolus). Якщо особа своїми діями чи словами навмисно дезорієн-
тувала іншу особу або підштовхувала її до помилкових вчинків, унаслідок 
чого була завдана майнова шкода, то для таких справ претор Галлій у 66 р. 
до н.е. запровадив позов про просте відшкодування збитків [8, c. 70–71]. 

Правосуддя відправляли, як відомо, за обвинувальною формою, що характери-
зувалася демократичними властивостями, оскільки передбачала активну участь 
народу у тому, що вважалося справою держави, і особисті права громадян 
вважалися надзвичайно важливими, сама процедура не була дуже формальною, 
оскільки ґрунтувалася, зазвичай, на думці народу. Справи вирішувалися публічно. 
Обидві сторони – обвинувач та обвинувачений – наділялися рівними правами 
перед неупередженим арбітром. Як бачимо зі самої назви, судовий процес 
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ініціювався офіційним обвинуваченням особи у вчиненні злочину скаржником. 
Таким скаржником була потерпіла від злочинного діяння особа. Якщо її не було, то 
скаржниками виступали її найближчі родичі. Відповідно до законів Греції та Риму, 
обвинувач приймав присягу, що зобов’язувала його підтримувати позов до 
закінчення процесу. Він ніс всі витрати, пов’язані із провадженням. Інколи у 
випадку, коли він програвав процес, обвинувач міг сам нести покарання. Докази 
отримували шляхом використання дуже примітивних та варварських методів, 
таких як ордалії («Суд Божий»), битва між обвинуваченим та скаржником, за 
результатами якої визначали переможця процесу, встановлення фактів за 
допомогою киплячої води та інше [9, c. 17]. 

З розвитком суспільної свідомості та через наявність значних недоліків 
обвинувального процесу виникла інша форма процесу, а саме, інквізиційна. Цю 
форму потрібно також відрізняти від сучасної континентальної розшукової 
системи, де суд самостійно викликає свідків та допитує їх, на відміну від звичаєвої 
змагальної чи обвинувальної систем. Вона виникла у релігійних судах Риму, була 
офіційно встановлена у Франції 1260 р. указом Святого Луїса, який запровадив 
процес через слідство (enquête). Цей процес застосовував «таємне розслідування» 
для встановлення злочинця і тортури для отримання зізнань [9, c. 17].  

Інквізиційний процес розвинув досудовий етап провадження, що полягав у 
розслідуванні заявленого злочину, за яким розглядали справу посадові особи держави 
чи короля. Згодом, у середині XIV ст. у Франції з’явилися «прокурори короля» 
(«procureurs du Roi»), які й пред’являли обвинувачення. Посада судді також стала дуже 
важливою, оскільки він міг відкрити кримінальне провадження з власної ініціативи. 
Отож, приватна особа була зрештою витіснена зі сфери кримінального судочинства і 
їй залишалась лише можливість подати скаргу до судді [9, c. 17].  

Короткий огляд історії процесу свідчить про те, що тоді, як обвинувальний 
процес надавав перевагу індивідуальним інтересам перед інтересами держави та 
суспільства, інквізиційний – публічним інтересам. В обвинувальному процесі 
судочинство проводилось відкрито, і обидві сторони мали право на повний судовий 
розгляд; в інквізиційному процесі судочинство було закрите, а приватне 
обвинувачення поступалось обвинуваченню «прокурорів короля» чи суддів. Проте 
період, що настав після цього, був присвячений суттєвому реформуванню обох 
процесуальних форм, що знайшло своє втілення у відповідних законодавчих нормах.  

Через деякий час провадження у всіх кримінальних справах здійснювалось 
вже за правилами та формами розшукового, або інквізиційного процесу. 
Особливості цього провадження, повністю пройнятого ідеєю суспільного 
характеру злочину, взагалі нівелювали участь у ньому потерпілих від злочину 
приватних осіб, які повинні були звертатися із позовом про відшкодування 
шкоди, завданої злочином, окремо до цивільного суду. Але такий порядок 
проіснував не довго; незручність окремого розгляду двох споріднених між собою 
позовів гостро проявилася на практиці, внаслідок чого сформовано особливу 
процесуальну форму, відому в романо-германській літературі під виразом 
з’єднаний процес (Adhäsionprocess) [1, c. 3]. 

Утім, відмінність між злочином та цивільним правопорушенням досить рано 
впровадили у правову свідомість римського народу, з огляду на що існували різні 
види провадження для цивільних та кримінальних справ. Від часів lex Calpuruia 
repetundarum, у другій половині VII ст. таке розмежування отримує подальший 
розвиток частково шляхом преторських едиктів стосовно цивільного права і 
процесу (ordo judiciorum privatorum), частково через leges judiciorum publicorum, 
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які визначали кримінальне право і процес. Звичайний порядок судового розгляду в 
римському праві полягав у тому, що публічні злочини (crimina publica) 
розглядалися кримінальними судами, а злочини приватні (crimina privata) і всі суто 
цивільні позови входили до предмета діяльності цивільних судів. Поділ цей був 
суворо дотриманий на практиці; так само, як і не дозволялося в одній справі 
об’єднувати вирішення кількох різних злочинів, не допускалося і змішування 
цивільних вимог з кримінальним обвинуваченням. Лише в одному випадку 
римляни допускали виключення із загальної засади поділу кримінальної та 
цивільної юрисдикції, а саме – у випадках хабарництва та інших незаконних дій з 
боку провінційних чиновників (crimen repetundarum). Об’єднання кримінального та 
цивільного позовів в одному провадженні у випадках crimen repetundarum 
пояснювалося особливою природою цього злочину. Поняття цього злочину 
охоплювало хабарництво, особливо вимагання, використання з корисливою метою 
незаконних засобів з боку провінційних чиновників. Держава, переслідуючи такі 
діяння, як публічні злочини, водночас прагнула по можливості захистити майнові 
інтереси потерпілих від злочину осіб від незаконних дій чиновників, для чого і 
допускався виняток для crimen repetundarum із загальної засади про розмежування 
цивільної та кримінальної юрисдикцій [1, c. 25–26].  

Позови, що ґрунтувалися на crimen repetundarum, пред’являлися в сенат, до 
якого зазвичай зверталися іноземці. Сенат передавав такі позови на розгляд або 
народу (judicium publicum) або особливого роду судового інституту (judicium 
privatum), що утворювався з так званих recuperatores, котрих обирали з сенату. 
Такий позов мав двояку мету: покарання і винагороду за шкоду. Для визначення 
розміру грошового стягнення римське право встановлювало особливу методику 
«оцінки процесу» (litis aestimatio), яке становило виняткову особливість для справ 
про вимагання (crimen repetundarum). Щодо порядку визначення «оцінки процесу» 
відомо дуже мало. Вже із закону Ацилія відомо лише те, що обвинувач для 
попереднього визначення розміру стягнення представляв відповідний розрахунок. 
Після того, як засудили винного, претор на основі рішення більшості голосів 
суддів, які брали участь у справі, визначав приблизну суму винагороди за шкоду і 
вимагав від обвинуваченого поруки у розмірі цієї суми. У разі ненадання поруки на 
майно засудженого квестор накладав заборону. У складніших випадках присяжні або 
recuperatores ділилися на групи для вирішення окремих питань. Оцінювали справу 
на основі властивостей і ринкової ціни речі. Грошове стягнення, що мало метою 
винагородити потерпілого за шкоду, спочатку стягувалось в одинарному розмірі, а з 
часу lex Acilia – чотирикратному. За винятком зазначених вище випадків, з’єднання 
публічного та цивільного позовів в одному провадженні, в період «quaestiones 
perpetuae», за загальним правилом, не допускалося [1, c. 28–29]. 

В імператорський період Риму, хоча і зберігається колишня засада щодо 
провадження справ про delicta private, згідно з якою потерпілий від злочину 
отримував майнову винагороду за заподіяну йому шкоду, та водночас встанов-
люється правило, за яким будь-який приватний злочин може тягнути за собою extra 
ordinem кримінальне покарання. Приватні покарання в цей період історії 
римського народу виявляються недостатніми. Будь-якій особі, яка мала право 
вимагати приватного покарання, надавали вибір чи пред’являти позов, як і раніше, 
в цивільний суд, чи виступити обвинувачем перед кримінальним судом. З огляду 
на збільшення кількості публічних злочинів та розширення цивільної юрисдикції 
extra ordinem дедалі більше поширюється правило про об’єднання кримінального і 
цивільного позовів в одному провадженні. Це правило, на думку Планка, 
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сформувалося шляхом судової практики; об’єднання позовів розглядає відомий 
юрист Павло (Paulus) як дещо нове, але з часів імператора Валеріана воно стає 
загальним правилом. Наявність з’єднаного провадження за кримінальним та 
цивільним позовом в пізніші періоди історії римського права уже не підлягає 
ніякому сумніву. Щодо порядку здійснення такого провадження відомо те, що 
природа обох позовів, які стосуються злочину, залишається без зміни, кожен позов 
розглядали за правилами відповідного процесуального порядку; обидва позови 
розглядав один і той самий суддя, який мав у цьому випадку загальну компетенцію; 
необхідно було одночасно вирішувати такі позови, причому закінчення одного 
зумовлювало вирішення й іншого, а саме – допущення з’єднання позовів цілковито 
залежало від розсуду судді [1, c. 29–30]. 

Наявність у римському праві розмежування між публічними і приватними 
злочинами, у зв’язку з цілою системою позовів, що мали на меті забезпечити майнові 
інтереси потерпілого від злочину, впродовж тривалого часу усували необхідність 
об’єднання публічного і приватного позовів в одному провадженні. З найдавніших 
часів у римлян існував звичай винагороджувати обвинувача з майна засудженого, і 
найменша вина зобов’язувала до відшкодування шкоди; якщо цим керуватися, 
інтереси потерпілого від злочину сповна були забезпечені тим більше, що він 
користувався винятковим правом позову у так званих приватних злочинах (crimina 
privata), які, як відомо, тягнули за собою грошове стягнення на користь потерпілого. 
Крім того, пред’являючи позов про відшкодування шкоди в цивільний суд, 
потерпілий у приватних злочинах отримував повне задоволення його цивільної 
вимоги, що випливала із вчинення злочину. Очевидно, за цих умов не було ніяких 
підстав для з’єднаного процесу, який міг бути простежений лише у публічних 
злочинах (crimina publica), що визнавалися такими, що порушують інтереси держави в 
цілому і тягли за собою тілесне покарання, а іноді й смертну кару. У деяких випадках 
до таких покарань належало і майнове стягнення, що, за загальним правилом, 
надходило в дохід держави, наприклад, у міжнародних позовах чи в позовах народів, 
підвладних Риму, а також у випадках crimen repetundarum [1, c. 26–27].  

Об’єднання публічного та приватного позовів, що випливають із злочину, в 
одному провадженні, безсумнівно, становить продукт розвиненішого юридичного 
життя суспільства, коли у законодавстві встановлюється відоме розмежування 
кримінальної та цивільної юрисдикції, коли для справ кримінальних і цивільних 
створюються особливі процесуальні порядки і особливі судові органи.  

Кожен народ в його минулому переживає епоху, що унеможливлює за своїми 
особливостями будь-який потенціал виникнення і розвитку даної процесуальної 
форми. Там, де немає різниці між злочином і громадянською неправдою (що згодом 
визнається цивільним правопорушенням), де провадження у всіх справах, що 
виникають із правопорушення, підпорядковується одним і тим самим процесуальним 
правилам, нарешті, там, де злочин, у вигляді загального явища, тягне за собою майнові 
стягнення на користь потерпілого, − там, очевидно, не може бути ніяких підстав для 
з’єднаного процесу, або спільного розгляду кримінального та цивільного позовів. 
Отож, розмежування кримінальної та цивільної юрисдикції доцільно вважати 
вихідним моментом в історії з’єднаного процесу.  
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РЕЦЕНЗІЇ 

НОВЕ ВИДАННЯ КОДЕКСУ МІСЬКИХ ПРАВ  
ПАВЛА ЩЕРБИЧА «IUS MUNICIPALE /  
МІСЬКЕ МАҐДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО» (1581) 

М. Капраль 

[Рец. на: Szczerbic Paweł. Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, 
nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone / 
Wydał Grzegorz M. Kowalski, Kraków, 2011 (Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 
t. 20), ss. 345]. 

У двадцятому томі видавничої серії бібліотеки Яґеллонського університету 
вийшло друком джерельне видання відомої праці польського правника другої 
половини XVI – початку XVII ст. Павла Щербича1 «Ius municipale / Міське 
маґдебурзьке право». Праця, що складалася з перекладів з латинської та німецької 
мови правових норм маґдебурзького права, початково вийшла друком у Львові 
1581 р. Одночасно Щербич видав другу важливий кодекс міського права 
«Speculum Saxonum / Саксонське дзеркало», давши міським правникам Речі 
Посполитої комплексний звід правових норм, що регулювали фактично всі 
сторони міського життя. Хоча більшість правових норм були перекладами з 
німецької та латинської мов, однак в окремих позиціях Щербич додавав власний 
коментар.  

На таке видання міг спромогтися не тільки обдарований філологічно 
перекладач, а також і добрий фахівець в юриспруденції. Таким і був автор книги, що 
у 1579 р. виконував обов’язки міського писаря у Львові, а у 1580–1581 рр. отримав 
посаду міського синдика2, захищаючи інтереси міста у королівських судах. Після 
публікації правових кодексів правнича кар’єра Щербича стрімко пішла вгору, 
невдовзі він став королівським писарем, членом комісії, що займалася коригуванням 
Литовського статуту. У 1585 р. за протекцією впливового польського магната та 
державного діяча Яна Замойського він отримав шляхетські права3. 

Правовий кодекс Щербича «Ius municipale» складається з 140 статей дуже 
різного змісту та об’єму. Книга не розбита на тематичні блоки правових питань, 
кримінальне, сімейне, господарське право розглядаються в різних частинах книги. 
Щоб орієнтуватися в такому різнорідному матеріалі, Щербич до більших за 
об’ємом статей на початку додав короткий зміст (suma artykułów), які 
пронумерував. До того ж у кінці книги вміщено «Реєстр всіх речей, що знаходяться 
у книгах» (с. 286), де автор за тодішньою схемою вніс за алфавітом зміст правових 

––––––––– 
1 Упорядник книги використовує інший фонетичний варіант прізвища – «Щербіц», вважаючи 

його прийнятим в літературі (с. ІХ – тут і надалі в круглих дужках подаються сторінки 
рецензованого видання). Однак у той час правопис польської мови не був устійнений і 
вживалися різні форми написання навіть у тій же самій книжці «Szczerbic» i «Szczerbicz», але в 
усній вимові, очевидно, розбіжностей не було. 

2 Kapral M. Urzędnicy miasta Lwowa w XVI–XVIII wieku. Toruń, 2008. S. 411.  
3 Про наукову кар’єру та життєвий шлях детальніше див. нещодавно видану біограму 

авторства упорядника рецензованої праці: Kowalski Grzegorz M. Szczerbic Paweł // Polski słownik 
biograficzny. Warszawa; Kraków, 2011. T. XLVII/3. Z. 194. S. 397–401. 
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положень з вказівкою на номер статті та її підпункт. Втім для точніших та 
швидших пошуків інколи дрібних питань читачам слід користуватися іменним, 
географічним та предметно-тематичним покажчиком, підготованим упорядником 
видання. 

Поряд з виданими дещо раніше в середині XVI ст. працями Бартоломея 
Ґроїцького4, кодекс Щербича з історії міського судочинства довго залишався 
популярною в усій Польщі та в різних частинах України. Книжка написана живою, 
зрозумілою правничою мовою,хоч автор здійснив величезну кодикологічну роботу, 
опрацьовуючи численні латинські та німецькі правові кодекси. Після виходу друку 
один примірник «Ius municipale» у розкішній палітурці він подарував львівській 
міській раді. Через свою затребуваність книжка після його смерті у 1609 р. 
витримала ще два видання у Познані (1610) та Варшаві (1646). Зберігся примірник 
з українськими записами, куплений 1678 р. бурмистрами м. Конотопа на сході 
України5. Однак про українські сліди цієї книги у рецензованій книзі неможливо 
прочитати. На жаль, часто польські автори, тематика яких пов’язана з українською 
територією, тематикою чи джерельним матеріалом, не знають чи не хочуть знати 
українську історіографію6. 

Упорядником рецензованої став доктор Ґжеґож М. Ковальський, ад’юнкт 
кафедри конституціоналізму та державного устрою Яґеллонського університету 
(Katedrа Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków Międzynarodowych Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Порівняно молодий дослідник (нар. 1972 р.), він 
тільки з 2002 р. став спеціалізуватися на історії права, автор більше десятка 
наукових публікацій. Видання «Ius municipale» Щербича стало першим великим 
видавничим проектом молодого досолідника, і треба сказати, що загалом книга 
йому вдалася.  

Як упорядник, Ковальський виявив енциклопедичні знання з біблійних часів, 
середньовічної та ранньомодерної історії права, церковної історії та політичних 
обставин, подавши більше ніж 700 коментарів до тексту. Краківський дослідник 
написав передмову під назвою «Значення творчості Павла Щербича для розвитку 
правової культури польського Відродження» (с. ІХ-ХХ). У ній він детальніше 
подав найважливіші факти з історії життя правника та коротко зупинився на 
правових джерелах «Ius municipale», а також сприйнятті цього правового кодексу у 
польській правовій культурі. Ковальський коротко зупиняється на найважливіших, 
на його погляд, моментах книжки Щербича, бачить як архаїчність окремих 
правових приписів вже на час видання книги (с. XIV), так і на подібність в окремих 
моментах його поглядів до правових ідей, висловлених через 400 років у ХХ ст. 
(с. ХІХ). 

––––––––– 
4 Див. останнє перевидання з критичним аналізом: Groicki Bartłomiej. Artykuły prawa 

majdeburskiego; Postępek sądów około karania na gardle; Ustawa płacej u sądów / Red. oraz wstęp i 
objaśn. Karola Koranyiego. Warszawa, 1954. 

5 Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002. – С. 155. 
6 У виданні упорядник покликаються тільки на одну російську застарілу роботу з історії 

маґдебурзького права авторства Ф. Тарановського з кінця ХІХ ст. (с. ХІХ). Про сьогоднішню 
ситуацію непорозумінь чи навіть іґнорації польськими вченими українською історіографії див. 
наприклад, мою рецензію на інше джерельне видання з історії Львова: [Рец. на:] Album civium 
Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388-1783 / Wyd. Andrzej 
Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. T. I. LXIIII + 450 s.; T. II. – 291 s. (Edycja elektroniczna, płyta 
CD) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 704–709. 
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Втім до рецензованої книги можна висловити ряд окремих зауважень. Очевидно, 
у передмові детальніше варто було би оглянути латинські та німецькі джерела кодексу 
Щербича, з яких він черпав свої тексти. Не можна погодитися з польським 
дослідником, коли термін «privilegium» він виводить від «privata lex», тобто приватний 
закон (с. 20). Насправді, цей термін слід виводити етимологічно від «privus lex / 
особливий закон»7. Вибрану бібліографію варто було б розширити, подавши такі 
необхідні видання для праці з правничими джерелами, як: Słownik łaciny 
średniowiecznej w Polsce (Wrocław [etc.], 1950–<2010>); Bardach J., Leśnodorski B., 
Pietrzak M. Historia ustroju i prawa polskiego (Warszawa, 1993 та наступні видання). 
Видання XVII ст. астрологічного характеру: (Słowakowicz S. Nowy i stary kalendarz 
świąt rocznych8) варто було б замінити відомим архівознавчим виданням Теодора 
Вєжбовського: Vademecum: podręcznik dla studyów archiwalnych dla historyków i 
prawników polskich / Wydał Teodor Wierzbowski (Warszawa, 1908).  

Логічно припустити, що молодий польський дослідник, готуючи до друку 
подібне видання Щербича з міської правничої тематики – «Speculum Saxonum», що 
було надруковано у Львові паралельно з «Ius municipale», зможе врахувати вказані 
зауваження. Але загалом вони не применшують значний вклад в історію права Речі 
Посполитої, що здійснив Ґжеґож М. Ковальський – видавець, упорядник та 
коментатор видання Павла Щербича. 

 

––––––––– 
7 Про львівські міські привілеї та їх різновиди див. детальніше: Привілеї міста Львова XIV–

XVIII ст. / Упор. М. Капраль. Львів, 1998. (Львівські історичні пам’ятки. Т. 1). 
8 Про нього див. детальніше: Krzysztofik M. Astrologia jako ideologia totalna na przykładzie 

polskiej kalendariografii siedemnastowiecznej // Ideologie w słowach i obrazach, red. Irena Kamińska-
Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa. Wrocław, 2008. S. 175–183. 
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