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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

УДК 342.7:396.1 

ІДЕЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

І. Андрусяк 

Національний університет «Львівська політехніка» 
вул. Ст. Бандери, 12, Львів, Україна 79013 

e-mail: andrusiak@bigmir.net 

Розглянуто погляди Тараса Шевченка на статус жінки в різні історичні періоди та в 
різних суспільствах, її дискримінацію та пригноблене становище як ключовий гальмівний 
фактор, поряд із національним та соціальним поневоленням, суспільного прогресу. Також 
проаналізовано ідею ґендерної рівності, яка вперше в українській правовій думці закріп-
лена саме у творчості Тараса Шевченка. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, ґендерна рівність, дискримінація, становище жінки, 
прогрес. 

Ідея ґендерної рівності, тобто рівності людей в суспільстві без огляду на їх 
статеву приналежність, як і ідеї соціальної чи правової рівності, в тій чи іншій 
формі виникає досить давно. Проте існуючі соціальні та політичні відносини 
впродовж всієї історії людства унеможливлювали її втілення в соціальну практику. 
Вже на початках існування людства жінки опиняються в підневільному стані, 
оскільки «тоді, як і тепер, чоловіки мали перевагу у фізичній силі – неабияка 
перевага у часи, коли опір природи сягав максимуму, а знаряддя були най-
примітивнішими [1, с. 73]. Подальший розвиток людства та поява первісних 
кочівників ще більше погіршили становище жінки, оскільки на цьому етапі чоловік 
не тільки протистоїть природі, але й стає воїном, а війна – постійним елементом 
життя суспільства. Цей період в історії людства є, напевне, періодом найбільш 
повного і всеохоплюючого безправ’я жінки, її підневільного і пригнобленого 
становища. Увесь подальший розвиток людства нерозривно пов’язаний з покра-
щенням становища жінки, розширенням її прав і можливостей. Сказане, жодною 
мірою, не означає, що становище і статус жінки постійно покращувався, неухильно 
прямуючи до її повної рівності в правах та свободах з чоловіком. Це означає тільки 
те, що критерієм прогресивного розвитку того чи іншого суспільства на кожному 
історичному етапі є покращення чи погіршення становища жінки в цьому 
суспільстві. Якщо становище покращувалося, то маємо справу з безумовно прогре-
сивним етапом його розвитку, погіршення становища жінки – правильний критерій 
деградації, занепаду, регресу. Сказане повною мірою стосується й історичного 
минулого українського народу. Споконвіків населення українських земель вело 
осілий спосіб життя та займалося землеробством. «У землеробських общинах 
жінка здобула надзвичайний авторитет. Це пояснюється, головно, зовсім новим 
значенням, якого набувала дитина в цивілізації, заснованій на землеробстві; 
заселивши певну територію, люди заволоділи землею і стали колективними 
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власниками, а власність потребує спадкоємців і – висвячує материнство» [1, с. 76]. 
Визнання правосуб’єктності жінки, її практично рівноправне становище з чоло-
віком, культ матері, Берегині, властиві українській правовій думці, є елементом 
національної свідомості українського народу як народу хліборобського. Знищення 
селянства, запровадження панщини і кріпацтва, геноцид 1932–1933 рр. спричинили 
незворотні зміни у соціальній структурі та національній свідомості народу. 
Відновлення елементів рустикальної свідомості є неможливим і непотрібним. 
Сьогодні потрібне повноцінне й усебічне утвердження ґендерної рівності як 
необхідного елемента успішного і динамічного цивілізаційного поступу. При цьому, 
безперечно, сучасне розуміння ґендерної рівності, всіх її складових елементів та 
механізмів, вироблених світовою спільнотою та закріплених у міжнародно-право-
вих актах, потребує осмислення та адаптації до національних умов відповідно до 
норм, ідей та засад, вироблених українською правовою думкою на попередніх 
етапах її розвитку. Без цього навіть найкращі норми та рекомендації залишаться 
тільки декларацією, яка жодним чином не наблизить сучасне українське суспільство 
до втілення в суспільні відносини реальної ґендерної рівності. З огляду на зазначене, 
вивчення та актуалізація ідеї рівності жінок і чоловіків, яскравими представниками 
української правової думки попередніх історичних періодів, є вкрай необхідною. І 
на особливу увагу в цьому аспекті заслуговує ключова постать української 
духовної історії та культури – Тарас Шевченко. 

Перш ніж розглядати ідею ґендерної рівності у творчості Великого Поета, 
необхідно зробити декілька застережень. Очевидно і зрозуміло, що в часи, коли «Про-
даєм / Або у карти програєм / Людей… не негрів… а таких / Таки хрещених… но 
простых» [2, с. 244], дискримінація жінки не виглядала навіть для прогресивних 
людей того часу особливо гострою проблемою. Національне та соціальне понов-
лення видавалося головною причиною жахливого становища кожної людини, без 
огляду на її стать. Тарас Шевченко є першим в українській правовій думці, хто звертає 
увагу на пригноблене становище жінки, незалежно від її соціального походження, 
національності, майнового стану. Він говорить про рівність жінок і чоловіків, про 
необхідність досягнення такої рівності в суспільному житті. І це дає підставу 
говорити про те, що сучасна ідея ґендерної рівності, звичайно без вживання самого 
терміна, якому тільки декілька десятиліть, бере свої витоки у творчості Поета.  

Тарас Шевченко не був теоретиком права, політичним діячем чи організатором 
жіночого руху, тому в нього немає цілісного викладу бачення шляхів усунення 
дискримінації жінки. Але він у своїй поетичній творчості витворив цілісну духовну 
програму прогресивного руху українського суспільства до свободи і справедливості 
невід’ємним елементом яких мала би бути і ґендерна рівність. Саме визначальний 
вплив, який справив Тарас Шевченко на увесь подальший розвиток українства, 
спричинив, крім іншого і той факт, що увесь модерний український політичний рух 
безумовно визнавав ідею рівності прав людини, без огляду на її стать, як 
неодмінний елемент національного визволення і розвитку. Теоретичне осмислення 
цього маємо і у Михайла Драгоманова, і в Івана Франка, і в інших українських 
мислителів, громадських та політичних діячів, без огляду на їх ідеологічні уподобання. 

Тема у творчості Тараса Шевченка не є новою для шевченкознавства. Цілісний 
та всебічний аналіз проблеми становища і статусу жінки у творах Поета 
започаткував Іван Франко, звернувши увагу, що проблема дискримінації жінки є 
однією з ключових у поезії Тараса Шевченка. В одній зі свої праць він пише: 
«Терпіння і кривди людські порушували його все з однаковою силою, чи то були 
терпіння мужички, гнаної на панщину і лишаючої свою дитину під снопом, чи 
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терпіння молодої княжни, котрої життя знівечив рідний батько, чи генеральші, 
котру мати продала за генерала, за палати, чи тої жидівочки, котра мститься 
криваво на рідному батькові за поругані права люблячого серця. 

От тим-то, линучи цілою душею до всіх страждущих і покривджених, Шевченко 
найревніших тонів добував із своєї кобзи, коли йшло о представлення недолі 
жіночої. Не знаю і літературі всесвітній поета, котрий би так витривало, так гаряче і з 
цілою свідомістю промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне, чисто 
людське життя, котрий би таким могучим словом бичував усе те, що в’яже, деморалізує і 
тисне женщину. Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би представив так 
високий а так щиро людський ідеал жінки-матері, як се вчинив Шевченко в своїх 
поемах «Відьма», «Неофіти» і «Марія». Не посвячення своєї людської індиві-
дуальності для мужчини, але найвище натуження тої індивідуальності для діл 
милосердя, переможення власних терпінь, забуття власних ураз, де йде о службу 
високій і піднесеній ідеї – добра загалу, добра людськості – отсе ідеал жінки, який 
полишив нам у спадщину Шевченко. Тож не диво, що й найвищий дотеперішній 
здобуток людськості на полі моральнім, велику ідею любові ближнього, сю основну 
ідею християнства, Шевченко в головній мірі вважав ділом женщини – Марії, матері 
Ісусової» [3, с. 122]. Свою габілітаційну лекцію на право викладати у Львівському 
університеті, виголошену 18 лютого 1895 р., Іван Франко присвятив розгляду поеми 
«Наймичка» [4]. Про глибоке зацікавлення питанням становища жінки в творчості 
Тараса Шевченка свідчить і начерк планованої ще у 80-х роках ХІХ ст. праці Івана 
Франка «Женщина-мати в поемах Шевченка» [5], яка, з певних причин, так і не 
була написана. Свідченням того, що ця проблематика продовжувала викликати 
зацікавлення Івана Франка до кінця життя, є його стаття «Шевченкова «Марія» [6], 
опублікована 1913 р.  

Різні аспекти становища та статусу жінки у творчості Тараса Шевченка розгля-
дають також Дмитро Донцов [7], Іван Музичка [8], Богдан Стебельський [9], Софія 
Рабій-Карпінська [10], Лука Мишуга [11], Ася Гумецька [12] та ін. Проте поза 
увагою цих та інших дослідників творчості Поета залишалися правовий бік окрес-
леної проблеми, хоча, як видається, він є надзвичайно важливим і для розуміння 
світогляду Тараса Шевченка, і для з’ясування ґенези ідеї ґендерної рівності в 
українській правовій думці. 

Для того, щоб виокремити ідею ґендерної рівності у творчості Тараса Шевченка, 
потрібно з’ясувати такі питання: а) як він розуміє роль жінки в суспільному, в тім 
числі державному та політичному житті; б) характеристика становища жінки в 
минулому, сучасному та перспективі; в) які дискримінаційні практики стосовно 
жінки є найбільш поширеними на думку Поета; г) шляхи покращення становища 
жінки у всіх сферах її соціального буття та перспектива досягнення правової рівності. 

«Тараса Шевченка, – поета й людину свідомої місії, яку сповняє жінка в 
народі, тривожить важке життя українського жіноцтва і тому він ставить на 
перший план проблему української жінки, а зокрема кріпачки, вважаючи її 
найбільш пекучою, найважливішою серед загального поневолення українського 
народу. Тарас Шевченко серед загальних кличів про визволення українського 
народу сміливо висловив вимогу рівних прав жінки. Був це без сумніву перший 
голос проти поневолення жінки, пониження її маєстату. Гасло визволення жінки в 
половині ХІХ сторіччя світове жіноцтво» [10, с. 188]. Для нього питання визволення 
жінки є нерозривно пов’язане з національним і соціальним визволенням. Тут його 
думка розходиться з поширеною на той час, в тому числі і в середовищі Кирило-
Мефодіївського братства, про передчасність постановки питання про рівноправність 
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жінок. Так, наприклад, Микола Савич, якого також було звинувачено в приналеж-
ності до Товариства, у своїй записці про емансипацію жінок пише: «Якщо жінки 
хочуть піднятися до становища і прав чоловіків, вони повинні також піднятися до 
такого ж ступеню почувань та ідей. /…/ Я думаю, що чоловік ще надто слабкий для 
звільнення жінки» [13, с. 76]». Наведені слова дуже добре ілюструють ставлення до 
питання рівноправності жінок і чоловіків у середовищі прогресивно налаштованих 
чоловіків середини ХІХ ст., консервативно налаштовані над цією проблемою 
навіть не задумувалися. Перше, це заперечення інтелектуальної рівності людей з 
огляду на їх статеву приналежність та спроба надати історично існуючим реаліям 
обмеження доступу жінок до освіти природно обумовленого характеру. З цього 
закономірно напрошується висновок про неможливість або допоміжна участь 
жінок у будь-яких соціальних, політичних та державотворчих процесах. Другий 
важливий момент – це надання питанню визволення жінок другорядного, вторинного 
значення, порівняно з соціальним, політичним чи національним визволенням, та 
обумовленість такого визволення готовністю, бажанням чи усвідомленням з боку 
чоловіків. Цю практику, що була в ХІХ ст., та й сьогодні ще має достатньо 
прихильників, Тарас Шевченко рішуче та однозначно відкинув. Ніде, жодним 
словом, він не висловлює зневажливого, зверхнього ставлення до жінки. Ба більше – 
жінка в його творах виступає уособленням найвищих чеснот, в тому числі й 
громадянських, як це простежуємо в поемі «Марія», коли саме Ісусова мати, після 
його смерті, зберегла й утвердила його ідеали, бо «Брати його, ученики, / 
Нетвердії, душеубогі, / Катам на муку не дались, / Сховались, потім розійшлись, / І 
ти їх мусила збирати… / Отож вони якось зійшлись / Вночі круг тебе сумувати. / І 
ти, великая в женах! / І їх униніє, і страх / Розвіяла, мов ту полову, / Своїм святим 
огненним словом! / Ти дух святий свій пронесла / В їх душі вбогі!» [14, с. 461]. 
Звільнення жінки є нерозривно пов’язане з національним визволенням, в боротьбі 
за яке жінки беруть участь разом і нарівні з чоловіками, як це є в «Гайдамаках», 
коли «жінки навіть з рогачами / Пішли в гайдамаки» [15, с. 87]. Ідеалом 
майбутнього для Тараса Шевченка є гармонія людських відносин, яка не заперечує 
природного поділу людей, радості материнства, але яка унеможливлює будь-яке 
приниження людини чи то за соціальною, чи національною, чи ґендерною ознакою. 
«І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, / І будуть 
люде на землі» [16, с. 474]. 

Для Тараса Шевченка беззаперечним є факт, що жахливе становище жінки, її 
дискримінація не має під собою жодних природних підстав, це тільки і винятково 
наслідок наявних нелюдських порядків тогочасної Російської імперії. Від цих 
порядків потерпає жінка, потерпає і вся Україна. Тому наскрізним у всій його твор-
чості є порівняння Україна з матір’ю, ототожнення важкої долі України з жіночою 
долею, гіркий докір чоловікам за втрачену свободу, за те, що «розковать / Козак сестру 
свою не хоче, / Сам не соромиться конать / В ярмі» [15, с. 79]. Усунення національного 
і соціального поневолення неодмінно сприятиме покращенню становища жінки. 

Проте, у розумінні дискримінованого становища жінки в суспільстві від 
найдавніших часів, спрямованих проти неї суспільних практик і усталених архаїчним 
патріархальним суспільством норм, Тарас Шевченко йде значно далі від своїх 
сучасників у розумінні становища жінки в суспільстві, де домінують і правлять 
чоловіки. Сімона де Бовуар, пишучи про суспільство первісних кочовиків, 
зазначає, що у ньому «породілля почувалася не творцем нового життя, а 
безпорадною іграшкою темних сил /…/ Жінка не знаходила в материнстві підстав 
для власного вивищення, для утвердження власного існування» [1, с. 74]. Проте і в 
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пізніші часи античності та раннього християнства, середньовіччя та українського 
суспільства ХІХ ст. її доля суттєво не відрізнялася від долі жінки періоду 
первісних кочових племен, особливо якщо вона завагітніла та народила дитину, не 
перебуваючи в шлюбі. Для Тараса Шевченка це найбільший і найяскравіший прояв 
дискримінаційної практики щодо жінки. «Надзвичайно зворушлива його особлива 
любов і пошана до жінок; з найбільшим співчуттям, пройнятий глибоким жалем, 
ставиться він до тих нещасних дівчат, що внаслідок нерозважної любові стали 
матерями і, заплямовані за це та відштовхнуті короткозорою громадою, мусять 
терпіти страшні поневіряння» [17, с. 388]. Повна безправність жінки, її залежне від 
батьків чи чоловіка економічне становище є невід’ємним атрибутом правового 
статусу жінки в патріархальному суспільстві, однаково притаманне всім соціальним 
групам і верствам. Тому, з одного боку, сім’я для нього – це ідилічне поєднання 
двох люблячих сердець, а з другого – середовище, в якому панує свавілля, насильство, 
відсутність права на власну думку і власний вибір. При цьому суб’єктом 
насильства часто є батьки або один з них. Безперечно елементом ґендерної рівності 
є рівність прав осіб, які створюють сім’ю, необхідність вільної згоди кожного з 
них. Примус з боку батьків, шлюб без згоди дівчини – звична для патріархальної 
родини ситуація. У поемі «Петрусь» Тарас Шевченко описує ситуацію, коли 
дівчину з бідної дворянської сім’ї видали заміж за старого багатого генерала, що 
зрештою закінчилося трагедією для них обох. При цьому він усвідомлює 
безвихідність такої ситуації, в якій може опинитися кожна дівчина, батьки якої 
вирішать видати її заміж, не утруднюючи себе тим, щоб поцікавитися її думкою. 
Безвихідність подібної ситуації полягає в тому, що вона не має ні правових, ні 
економічних, ні жодних інших можливостей не скоритися волі батьків, тому, в 
подібній ситуації, єдине, що може порадити їм Поет, це: «Моліте Господа, дівчата, / 
Моліте Господа, щоб мати / І вас отак не завдала / За генерала, за палати / І вас 
отак не продала» [18, с. 405]. Тарас Шевченко усвідомлює, що ґендерна нерівність 
обумовлена не тільки соціальними та національними чинниками. Колосальним 
гальмівним фактором в утвердженні ґендерної рівності, або, принаймні, покращенні 
становища жінки, є суспільна свідомість, яка, творить «структури примусу, які 
заохочують групову залежність, що базується на таких факторах, як національні, 
расові, класові, ґендерні, вікові і сексуальні пріоритети» [19, с. 21]. Тарас 
Шевченко добре усвідомлює, що зміни в становищі жінки у суспільстві можуть 
почати відбуватися тільки після того, як почнуть відбуватися зміни у суспільній 
свідомості. Тільки після того, як суспільство перестане цькувати того, хто, на його 
думку, порушив базові засади цього суспільства, які є, за правило, історично 
минущими, а то й реакційними, може змінитися і становище окремого індивіда, і 
все суспільство загалом. Пригнобленість в одному аспекті зовсім не робить пригноб-
леного гуманнішим і співчутливим до пригнобленого в іншому аспекті. Кріпаки, 
перебуваючи під соціальним гнітом, були не менш жорстокими і безкомпромісними у 
ставленні до дівчини-покритки, ніж представники інших соціальних груп. Гумані-
зація суспільства може відбутися тільки через усвідомлення необхідності такої 
гуманізації. І в цьому Поет вбачає свою місію і свою можливість впливу: «Неначе 
ворон той летячи / Про непогоду людям кряче, / Так я про сльози, та печаль, / Та 
про байстрят отих ледачих, / Хоть і нікому їх не жаль, / Розказую та плачу. / Мені 
їх жаль!.. Мій Боже милий, / Даруй словам святую силу – / Людськеє серце 
пробивать, / Людськії сльози проливать, / Щоб милость душу осінила, / Щоб спала 
тихая печаль / На очі їх, щоб стало жаль / Моїх дівчаток, щоб навчились / Путями 
добрими ходить, / Святого Господа любить / І брата миловать…» [20, с. 342]. 
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Час та державно-правові умови, в яких довелося жити і творити Тарасові 
Шевченку, унеможливлювали навіть теоретичне осмислення базових складових 
сучасного розуміння ґендерної рівності, як-от рівність політичних прав, доступність 
освіти, право на вільний вибір професії, рівність в оплаті праці тощо. Архаїчне, 
аграрне суспільство з феодально-середньовічними державними інституціями не 
знали ні політичних прав, ні вільного вибору професії для чоловіків (для дворянства – 
практично безальтернативна військова служба, для кріпаків – сільська праця, 
нечисленні винятки тільки підтверджують правило), не кажучи вже про жінок, ні 
ринку праці. В цих умовах основною формою соціального, громадського, економіч-
ного життя індивіда є сім’я. Саме в сім’ї відбувалася самореалізація людини, тут 
вона знаходила підтримку та соціальний захист. Через сім’ю формувався і 
соціальний статус людини. Тому закономірним є така увага до інституту сім’ї у 
творах Поета. На це в своєму аналізі «Марії» наголошує Іван Франко: «Основою 
суспільності, на думку Шевченка, є сім’я – така і в тій формі, в якій вона задержалася 
в українських хуторах і селах, не здеморалізованих ще по сторонніми силами. 
Сімейне життя, патріархальне і сумирне – то найбільша святість. Нарушення тої 
святості, вилом, зроблений в гармонії сімейного життя, се найтяжчий гріх, що 
вимагає дуже основної експірації. Можна сказати, що на всі хиби і лиха тодішньої 
передреформаційної суспільності російської Шевченко дивиться крізь призмат 
святості сім’ї. Робота на панщині, визискування, неправда чиновницка і судова, 
податки і здирства – все те в світогляді Шевченка займає, без порівняння, менше 
місце, як пониження людської гідності, якої головним і найтиповішим виразом у 
нього є пониження женщини, зрада і наруга над дівчиною, якій таким робом 
назавсігди видбираєтья можність легального сімейного життя. З того погляду він 
остро нападає на солдатчину, нападає й на кріпацькі порядки, що давали можність 
панам розпоряджуватися душами селянськими, як худобою» [4, с. 464]. Сім’я для 
жінки була ще й джерелом радості від материнства, не захмареного боротьбою за 
виживання та людським осудом. Мати ж посідає у творчості Тараса Шевченка 
особливе місце. Та й Україну завжди він сприймає як матір. 

З вищенаведеного робимо висновок, що зародження ідеї ґендерної рівності в 
українській правовій думці слід пов’язувати з творчістю Тараса Шевченка. Саме 
він уперше звернув увагу на дискримінацію жінок не тільки за соціальною, 
національною, релігійною, але й ґендерною ознакою. Це виявлялося, передусім, у 
повній безправності, громадському осуді та зневазі до жінки, яка народила дитину 
не будучи в шлюбі та у запереченні права дівчини на шлюб за власним вибором. 
Для Поета беззаперечним є необхідність звільнення жінки, забезпечення їй рівних 
прав у всіх сферах суспільного життя, оскільки її пригноблене становище зумов-
лене не природними відмінностями між статями, а історично сформованими 
суспільно-політичними умовами в яких більшість людей є безправними. Жінки 
можуть і повинні брати участь у суспільних змінах, спрямованих на гуманізацію 
суспільства та його прогресивний розвиток. 

Творчість Тараса Шевченка справила визначальний вплив на подальше 
утвердження і розвиток ідеї ґендерної рівності в українській правовій думці. Починаючи 
з 70-х років ХІХ ст. ця ідея є у працях українських прогресивних мислителів (Михайло 
Драгоманов, Іван Франко та ін.) та програмах українського національного руху. 
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ул. Ст. Бандеры, 12, Львов, Украина 79013 

Рассмотрены взгляды Тараса Шевченко на статус женщины в различные истори-
ческие периоды и в разных обществах, ее дискриминацию и угнетенное состояние, как 
ключевой тормозящий фактор, вместе с национальным и социальным угнетением, 
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общественного прогресса. Также проанализировано идею гендерного равенства, которая 
впервые в украинской правовой мысли нашла свое развитие в творчестве Тараса 
Шевченко. 

Ключевые слова: Тарас Шевченко, гендерное равенство, дискриминация, положение 
женщины, прогресс. 
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The article deals with the views of Taras Shevchenko on the status of woman in different 
historical periods and in different societies; discrimination and oppressed position of woman as 
the key inhibitory factor of social progress as well as national and social enslavement. The idea 
of gender equality which first appears in Ukrainian legal thought in works of Taras Shevchenko is 
also analyzed. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО  
І УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ДУМКА 

Т. Андрусяк 

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

e-mail: tha0104@ukrnet 

Розглянуто роль і значення творчої спадщини Тараса Шевченка у формуванні і 
розвитку модерної української правової думки, утвердженні  єдності українського народу, 
його права на власний державно-правовий розвиток. Проаналізовано ключові правові ідеї 
Кобзаря, їх неперехідну цінність і актуальність для різних етапів державного та правового 
розвитку українського суспільства. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, українська правова думка, український народ, 
українська нація, державний та правовий розвиток. 

Творчість Тараса Шевченка, його життя і діяльність, боротьба і терпіння за долю 
України привертали увагу його сучасників, наступних поколінь вчених, громадських 
і політичних діячів, кожного українця. Нинішнє покоління також звертається до 
Шевченка, шукаючи у нього відповідей на виклики сучасності. І для всіх наступних 
поколінь він залишатиметься невичерпним джерелом духовної енергії, національної 
самоповаги та людської гідності. І скільки б не було написано про Шевченка, його 
постать і його творчість будуть залишатися актуальними й евристичними. Кожне 
нове покоління відкриватиме для себе нові грані, нові пласти, нові ідеї відповідно до 
реалій і потреб сучасності. Це зумовлено унікальністю Тараса Шевченка, тією 
ключовою роллю, що йому судилося відіграти в історичному бутті українського 
народу, його особливою духовною місією. Чи був би український народ, якщо б не 
було Шевченка? Так, безумовно, він би був. Але, не менш безумовним є й той факт, 
що він був би іншим. Можна провести певні паралелі з Ісусом Христом та його 
вченням. Як ідеї Христа ідеї Шевченка були спрямовані на докорінну зміну базових 
устоїв тогочасної суспільної свідомості; базуючись на ідеях своїх попередників, вони 
витворили якісно нове вчення, яке значною мірою було повною протилежністю до 
попередньо існуючого; вчення Христа й ідеї Шевченка нікого не залишали 
байдужими, з ними або боролися, або їх сприймали (майже два тисячоліття триває 
боротьба з християнством, проте нічого досконалішого в моральному вимірі 
європейська цивілізація не витворила; вже майже два століття відбувається боротьба 
з Шевченком, але нічого досконалішого в національному вимірі українським 
народом не витворено); і християнство, і спадщина Шевченка є над історичним 
плином часу, зберігаючи свою актуальність  та даючи можливість кожному 
наступному поколінню знаходити в них відповідь на питання часу; своїм життєвим 
шляхом та готовністю принести своє життя в жертву проповідуваного ними вони 
утвердили його істинність. І як Христос, Шевченко пройшов свій шлях до кінця з 
гордим: «Караюсь, мучуся… але не каюсь!..» («О думи мої»), не давши підстав 
засумніватися у проповідуваному ним. Відмінність в тому, що Христос приніс себе в 
жертву, щоб врятувати людство, Шевченко – український народ, утвердивши у 
ньому віру, що «Встане Україна. / І розвіє тьму неволі, / Світ правди засвітить» 
(«Великий льох»).  
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Порівняння постаті Тараса Шевченка та Ісуса Христа жодною мірою не є 
святотатством, оскільки йдеться не про віру та релігію, а саме про становлення та 
розвиток духовності, духовної культури, самоусвідомлення індивіда і спільноти. І 
без впливу християнства європейська культура продовжувала б свій, започатко-
ваний в античності, розвиток. Але коли б не християнство, це була б інша 
культура. Не кращі чи гірша, інша. Твердження про Шевченка як творця духовної 
основи українства жодним чином не є його сакралізацією. Проте зроблене ним 
виходить поза рамки усталених уявлень про людські можливості. Довершені 
поетичні рядки з’являлися з-під пера українських поетів і до «Кобзаря», і після 
нього, передати в малярстві красу української землі вдавалося багатьом худож-
никам, безмежна мужність і героїзм у боротьбі за свободу рідного народу теж 
непоодиноке явище в українській історії. Але тільки геній Тараса Шевченка зумів 
поєднати все це в єдину зрозумілу і близьку для кожного українця цілісну картину 
національного духовного буття. Картину настільки грандіозну, що повністю 
зрозуміти її, охопити одним цілісним поглядом, збагнути повною мірою ще ніхто 
не зміг, та й чи зможе. Починаючи від Пантелеймона Куліша та Михайла 
Драгоманова і до сучасних дослідників, маємо безліч спроб «деміфологізувати» 
Тараса Шевченка, показати «обмеженість його політичної програми та поглядів», 
«побачити в ньому людину, зі всіма недоліками і слабкістю» тощо. Проте, з часом, 
кожен чесний і сумлінний дослідник творчості Великого Кобзаря, змушений був 
визнати обмеженість та неповноту власного розуміння Шевченка.  

Постать Тараса Шевченка є ключовою в духовній історії українського народу. 
Його творчість стала духовною основою формування і розвитку сучасної 
української нації як повноправного і повноцінного суб’єкта цивілізаційного 
поступу людства. Глибина і масштабність Українського Генія є такою, що кожне 
нове покоління усвідомлювало та переосмислювало їх по новому, відповідно до 
реалій сучасності, шукаючи та знаходячи відповіді на найпекучіші проблеми 
сьогодення, дороговкази до ефективного та успішного майбутнього. Нині, в рік 
200-річного ювілею Поета, звернення до його спадщини є, можливо, найоптималь-
нішим із варіантів пошуку шляхів виходу з кризи, в якій опинилося сучасне 
українське суспільство і яка охопила всі елементи державно-правової системи 
сучасної України, сформованої на основі синтезу радянської (тоталітарної) та 
пострадянської (посттоталітарної) систем. Звернення до Шевченка – це звернення 
до глибинної сутності українського національного характеру, з притаманним йому 
прагненням до свободи, рівності, усвідомленням самоцінності та гідності кожної 
людини, вірою в її колосальний творчий потенціал і самодостатність, можливість 
та здатність створювати належні умови для власного повноцінного буття та 
гармонійного існування і розвитку всього суспільства. Від часу, коли жив і творив 
Тарас Шевченко, українському народові довелося пережити такі жахливі 
катастрофи і потрясіння, які поставили його на межі існування. Дві світові війни 
точилися на українських землях, що спричинило, порівняно з іншими народами, 
задіяними в них, чи не найбільші людські втрати, зокрема серед мирного населен-
ня. Геноцид українського народу, організований комуністичною системою, не 
тільки забрав життя мільйонів українців, але й спричинив жахливі деформаційні 
процеси в національній свідомості та психології українського народу. Повернення 
до власної національної сутності, усунення наслідків руйнівного впливу тоталітар-
ної системи, відновлення та утвердження почуття людської та національної 
гідності в кожного українця можливе тільки за умови повернення до духовних 
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основ власного національного буття. Тих основ, які геній Шевченка зумів 
усвідомити, переосмислити, систематизувати в зрозумілій для кожного формі, 
доступно і ясно, поставивши слово на захисті від будь-яких руйнівних і 
деструктивних впливів і тисків.  

Аналіз праць будь-якого мислителя минулого завжди таїть в собі спокусу 
пошуку готових відповідей на всі наболілі проблеми сучасності. Проте в контексті 
розглядуваної проблематики такої загрози немає з низки причин. По-перше, 
проблема національної свободи українського народу нині є не менш гострою, ніж у 
часи, коли Тарас Шевченко мріяв, щоб були «в своїй хаті своя й правда, і сила, і 
воля» («І мертвим, і живим…»), по-друге, й сьогодні український народ може 
повторити шевченкове: «Коли ми діждемося Вашингтона/ З новим і праведним 
законом?», по-третє, від відповіді на питання «що ми?../ Чиї сини? Яких батьків?» 
(«Юродивий») залежатиме геополітичний вибір України, з яким політичне керів-
ництво не може визначитися от вже більше двадцяти років, по-четверте, тільки від 
усвідомлення кожним громадянином того, що «Нема на світі України,/ Немає 
другого Дніпра», від його бажання зробити все для рідної держави, залежить 
майбутнє вільної, демократичної, правової України. 

Про політичні та правові погляди Тараса Шевченка писали багато, починаючи 
від його друзів і соратників з Кирило-Мефодіївського братства, Михайла Драгома-
нова, Івана Франка до сучасних українських учених. Бібліографія цієї проблематики 
заслуговує на окреме наукове дослідження. Наше завдання полягає в іншому. 
Попередні автори писали про те, що думав Тарас Шевченко про право, інші політич-
ні та правові явища, ми ж спробуємо проаналізувати, як під впливом Тараса Шев-
ченка змінилися українська правова думка, тобто уявлення українського народу про 
своє право як окремої спільноти на самостійне вирішення і регулювання всіх 
аспектів власного буття.  

Головна ідея Шевченка, яка зробила докорінний переворот в українській 
національній свідомості, є ідея того, що український народ – це окремий народ, з 
власною історією, стрижнем якої є багатовікова боротьба за свою свободу і 
незалежність проти денаціоналізуючих антинаціональних державних утворень. Як 
окремий народ українці мають право на власній землі утворити державу, з таким 
устроєм, який найбільш повною мірою відповідатиме національним уявленням про 
порядок, справедливість і рівність. Елементи такого устрою частково були вироблені 
в період козацької доби, зберігали свій вплив і значення певний час навіть в умовах 
антиукраїнських державних утворень, в складі яких опинилися українські землі. Ця 
ідея знайшла своє закріплення в програмному документі Кирило-Мефодіївського 
братства «Книги буття українського народу»: «І не любила Україна ні царя, ні пана, а 
за компонувала собі козацтво, єсть то істеє братство, куди кожний, пристаючи, був 
братом других – /…/ і були козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались на 
раді і повинні були слугувати всім» [1, с. 164]. Тільки здобуття власної національної 
держави дасть змогу усунути соціальне, національне та релігійне гноблення 
українського народу, перебуваючи в складі інших державних утворень. Необхідною 
передумовою є національна солідарність, консолідація та єдність народу без огляду 
на релігійний, класовий, становий та будь-який інший поділ суспільства, які є, на 
відміну від національного, історично змінними та тимчасовими. Ідея національної 
держави як єдина форма організації політичного життя, що відповідає інтересам і 
потребам кожного українця, викладена в доступній, зрозумілій кожному та легкій до 
сприйняття поетичній формі, спричинила низку фундаментальних змін в українській 
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правовій думці, в існуванні і розвитку українського народу в цілому. По-перше, на 
противагу тогочасному ієрархічному поділу суспільства на класи чи стани, де одні 
мають право правити іншими, вже самим фактом свого народження, висловлена ідея 
суспільства вільних і рівних людей, які на своїй землі, захищаючись та протистоячи 
зовнішнім загрозам і посяганням, будують відносини на засадах свободи і справед-
ливості. По-друге, будь-яке інше державне утворення є ворожим до української 
національної державності та антиукраїнським за своєю суттю, оскільки спрямоване 
на денаціоналізацію й асиміляцію українського народу. По-третє, Україна – це не 
просто територія, це земля українського нарду, кожен клаптик якої политий кров’ю 
українців, які з покоління в покоління боролися за те, щоб бути господарем на своїй 
землі. По-четверте, увесь український громадський і політичний рух мають бути 
спрямовані, передусім і головно на здобуття української національної держави, будь-
які інші політичні ідеї, проекти та програми є антиукраїнськими за своїм змістом або 
за своєю суттю і спрямовані на збереження пригнобленого, підневільного, стано-
вища українського народу.  

Юліан Охримович, один з перших і до сьогодні один з найцікавіших дослідників 
історії української політичної та правової думки, пише: «поезія Шевченка має для 
нас епохальне значення: вона зробила з темної етнографічної маси націю, вона 
розбила назавжди можливість існування українського руху, як «южно-русскаго» 
провінціалізму» [2, c. 51]. Російській імперській державній  ідеї Шевченко проти-
ставив українську національну державну ідею. Якщо перша базувалася на правлінні 
абсолютного всевладного тирана, жорсткій ієрархії та централізації, поляризації 
суспільства за майновим, національним, релігійним та соціальним критеріями, то 
друга – на ідеях демократії, свободи, рівності та самоврядування та самоорганізації. 
Небезпека ідей Шевченка для державних утворень, до складу яких на той час 
входили українські землі, полягала в тому, що вони унеможливлювали співіснування 
українського і державного патріотизму в одній людині. Український патріотизм 
перестав бути різновидом регіонального і став національно-державним. Національно 
свідомий українець вже не міг сприймати ці державні утворення як Батьківщину – 
землю батьків, з близькою та рідною йому історичною традицією. Він міг 
залишатися лояльним підданим або громадянином але, якщо він усвідомлював себе 
українцем, він вже не міг бути патріотом цих державних утворень. Це прекрасно 
зрозуміли і ті, чиїми зусиллями забезпечувалося існування цих утворень, і ті, хто 
мусив робити вибір між комфортним існуванням за умови національного 
самозречення та боротьбою за національну свободу зі всіма можливими негативними 
наслідками, які несли карально-репресивні системи, що завжди служили основою 
антинаціональних державних утворень. У цьому відношенні показовим може бути 
доповідь Алєксєя Орлова імператору Ніколаю І про діяльність Кирило-Мефодіївсь-
кого товариства і пропозиції щодо покарання його членів, написана 26 травня 1847 р. 
Цей документ є, напевне, першим аналізом політичних та правових поглядів Тараса 
Шевченка та його впливу на українське суспільство. На час написання доповіді її 
автор, в послужному списку якого було й придушення повстання декабристів у 
1825 р., був шефом жандармів  і головним начальником ІІІ відділення імператорської 
канцелярії (репресивно-каральний орган для боротьби з противниками режиму, 
створений після повстання декабристів у 1826 р., імперський аналог радянського 
КГБ), згодом – голова Державної ради і Кабінету міністрів Російської імперії. 
Наведемо деякі витяги з цього документа мовою оригіналу: «Шевченко /…/ сочинял 
стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то 
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выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе 
гетьманского правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною 
дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома /…/. Шевченко 
приобрел между друзьями своими славу значительного малороссийского писателя, а 
потому стихи его вдвойне вредны и опасны. С любимыми стихами в Малороссии 
могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом блаженстве времен 
гетьманщины, о счастии возвратить эти времена и о возможности Украйне 
существовать в виде отдельного государства» [1, с. 67].  

Друга ідея, якою Тарас Шевченко збагатив українську правову думку – право 
народу на боротьбу за власну свободу, незалежність, за право залишатися самим 
собою і вільно жити на власній землі. Але це не тільки право, це й обов’язок супроти 
попередніх і прийдешніх поколінь.  Шевченкове «Борітеся – поборете, / Вам Бог 
помагає! / За вас правда, за вас сила / І воля святая» («Кавказ») – є імперативом 
національного буття. Те, що боротьба ця потребує жертв і не може бути легкою, 
Шевченко усвідомлює і демонструє власним життям. Для нього як людини творчої 
вирок, винесений особисто Ніколаєм І «Под строжайший надзор и с запрещением 
писать и рисовать» [1, с. 476], є, по суті, смертним вироком як поетові та худож-
никові. Вижив тільки усвідомленням необхідності такої жертви для України, заради 
якої готовий на все, про яку писав уже в Орській фортеці: «Я так її, я так люблю / 
Мою Україну убогу, / Що проклену святого Бога, / За неї дущу погублю!» («Сон»). 
Від Шевченка та його побратимів з Кирило-Мефодіївського братства починається 
боротьба Російської імперії проти національної свободи українців, їх прагнення до 
власної національної держави, бо серед інших народів імперії саме українці і саме 
завдяки Шевченкові, перші розпочали боротися за їх здобуття. До цього теж були 
виступи проти Російської імперії. Проте вони мали становий (козацтво, декабристи) 
або національно-становий (польські повстання) характер і не загрожували основам 
імперії  з її антинаціональною та асиміляторською суттю. Поява і поширення 
національної самосвідомості серед народів імперії означали б її неминучий крах. 
Утворена поневоленням народів з національним визволенням народів, вона 
неминуче припинить своє існування. Щоб зупинити розгортання національного 
руху, були репресовані всі кирило-мефодіївці, ключовим при цьому стало їх 
виселення з України. Миколу Гулака – «в отдаленную губернію», Миколу Костома-
рова – «в одну из отдаленных великороссийских губерній на службу, но никак не по 
ученой части», Василя Білозерського – «или в С.-Петербург, или в одной из 
великороссийских губерний, но отнюдь не в Малороссии», Пантелеймона Куліша – «в 
одну из отдаленных великороссийских губерній на службу, но никак не по ученой 
части», студента Київського університету Георгія Андрузького – «отправить для 
окончания курса в Казанский университет и потом определить на службу в 
великороссийские губернии /.../ и не увольнять в Малороссию» [1, с. 78–79]. 

Державна система Російської імперії не змогла зламати Тараса Шевченка – він 
став символом боротьби за незалежність України, її незламності. Ореол мученика 
надавав його ідеям сакрального характеру. Мітичними рисами народ почав 
наділяти Шевченка вже за його життя. Коли поет перебував у рідних сторонах 
1859 року, він зустрічався з багатьма людьми, яких зачаровував своєю поведінкою 
і словом. Тоді вже постали перекази про нього з мітичним забарвленням. З цього 
приводу Михайло Максимович писав Шевченкові: «На правому боці Дніпра Ви 
стали особою мітичною, про котру ширяться вже казки й легенди, нарівні з 
переказами стародавніх часів» [3, с. 27].  
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Ще однією ідеєю, яка завдяки впливу Тараса Шевченка стала основоположною 
для всього подальшого розвитку української правової думки, є ідея рівності всіх 
людей, права кожного на власну гідність, неприпустимість будь-якого гноблення 
людини. Його заклик до кожного: «Обніміте ж, брати мої / Найменшого брата» 
(«І мертвим, і живим…») є усвідомленням того, що милосердя,  порозуміння і 
злагода – основа процвітання суспільства. На думку Івана Франка: «Свобідне 
життя, всесторінній, нічим не опутаний розвій одиниці і цілої суспільності, цілого 
народу, – се ідеал Шевченка, котрому він був вірним ціле життя. Неволя і 
переслідування – чи то народне, політичне, суспільне чи релігійне – мали в нім 
непримиримого ворога. Бажання життя пробивається у всіх його творах як золота 
нитка з-посеред різнобарвної тканин. Індивідуальність людська – без огляду на 
стан, народність і віру – є для нього свята» [4, с. 122].  

Двісті років тому народився Тарас Шевченко. Більше ста сімдесяти років 
минуло від часу появи «Кобзаря». Але й сьогодні в його творах можна знайти 
відповіді на проблеми і питання нинішнього часу швидше, ніж в сучасних 
фундаментальних наукових монографіях. Бо чи є в нас інший шлях виходу з кризи, 
ніж прислухатися до Шевченкового:  «Подивіться на рай тихий, / На свою країну, / 
Полюбіте щирим серцем / Велику руїну, / Розкуйтеся, братайтеся, / У чужому краю 
/ Не шукайте, не питайте / Того, що немає / І на небі, а не тілько / На чужому полі». 
І може тоді «забудеться срамотня / Давняя година, / І оживе добра слава, / Слава 
України, / І світ ясний, невечірній / Тихо засіяє…». А треба для цього зовсім 
небагато – почуте звернене до нас: «Обніміться ж, брати мої. / Молю вас, благаю!» 
(«І мертвим, і живим…»). 
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Досліджено особливості становлення та розвитку інституту прав людини у Євро-
пейському Союзі, а також перспективи удосконалення юридичного гарантування осново-
положних прав та свобод у цьому міжнародному формуванні. 

Ключові слова: права людини, Європейський Союз, Хартія основоположних прав. 

Загальновизнаною тенденцією функціонування сучасного світового співтова-
риства є поглиблення міждержавної кооперації у найрізноманітніших сферах. На 
європейському континенті, вочевидь, найбільш ефективними та важливими 
організаційно-правовими формами взаємодії сучасних держав є такі міжнародні 
формування, як Рада Європи (далі – РЄ) та Європейський Союз (далі – ЄС).  

Україна з початку свого державного будівництва виявила намір посісти належне 
місце у світовому співтоваристві. Першим кроком у цьому керунку став вступ 
України до РЄ і відповідне освоєння нею праволюдинних стандартів цієї організа-
ції. Тоді, коли РЄ є перспективною формою політичної інтеграції держав Європи, 
ще більші можливості співпраці не лише у політичній сфері, а й у сфері соціальній, 
економічній відкриваються для України у такому міжнародному інтеграційному 
об’єднанні, як ЄС, угоду про асоційоване членством з яким було підписано у 
березні 2014 р. після доленосних подій на Майдані впродовж грудня 2013 р. – 
березня 2014 р. 

Реалізація положень угоди про асоційоване членство з ЄС потребує від 
України, поряд з іншим, освоєння правової системи ЄС, зокрема юридичних норм 
щодо гарантування основоположних прав людини. Відтак, метою цієї статті є 
дослідження загальних закономірностей, а також особливостей становлення 
інституту прав людини у правопорядку ЄС задля більш ефективного наближення 
правової системи України до правової системи ЄС. 

Хоча на початку 50-х років було прийнято вважати, що повага та захист 
основоположних прав людини – це винятковий обов’язок РЄ, оскільки вважалося, 
що інститути Європейського Співтовариства (попередника ЄС), які діяли 
переважно в економічній сфері, не можуть впливати на реалізацію принципу 
захисту прав людини, реалії політико-правових процесів між державами членами 
ЄС засвідчили, що це не так. Фактично з перших років функціонування Суду ЄС 
йому було запропоновано прийняти рішення щодо відповідності актів інститутів 
ЄС конституційним положенням держав-членів у сфері регулювання прав людини 
[1, с. 100].  

Роль Суду ЄС у юридичному гарантуванні прав людини в ЄС. Принцип 
поваги та захисту прав людини тривалий час не виокремлювався явно у таких 
фундаментальних установчих засадах правової системи ЄС, як принципи свободи, 
демократії та верховенства права. Первісно установчі документи ЄС не 
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гарантували дотримання прав і основних свобод людини у правовій системі ЄС 
[2, с. 89]. Так до другої половини 60-х років XX ст. Суд ЄС відмовлявся тлумачити 
акти інститутів Європейського Співтовариства на відповідність до конституційних 
положень держав-членів з метою забезпечення прав та свобод. У 1959 р. до Суду 
ЄС було подано чотири скарги, в яких піднімалося питання про невідповідність 
рішень Верховного органу (орган управління, створений відповідно до Договору 
про утворення Європейського об’єднання вугілля та сталі від 18 квітня 1951 р. 
(далі – Договір про ЄОВС)) до конституційних вимог щодо прав громадян держав-
членів. Розглянувши в об’єднаному провадженні ці чотири справи 15 липня 
1960 р., Суд ЄС визнав свою компетенцію приймати рішення про законність актів 
Верховного органу відповідно до Договору про ЄОВС, однак зазначив, що він не 
зобов’язаний встановлювати відповідність таких актів щодо національного 
законодавства держав-членів, окрім їх конституційного законодавства. Більше 
того, покликаючись, на рішення по справі «Nold», Суд відмітив, що «право 
Співтовариства, як зазначено в Договорі про ЄОВС, не містить жодних загальних 
принципів, які би гарантували основоположні права» [1, с. 101].  

Однак подальше розгортання процесів європейської інтеграції неминуче 
ставило проблему забезпечення основних прав людини на одне з перших місць 
актуальних проблем порядку денного ЄС, що спонукало Суд ЄС змінити свою 
позицію і розпочати, врешті, процес конституціоналізації інституту основополож-
них прав людини. Першим кроком у цьому керунку стала справа «Loos», в якому 
Суд ЄС зазначив, що незалежно від держав-членів право Співтовариства не тільки 
встановлює обов’язки окремих осіб, але й також водночас закріплює основні права 
як частину європейської правової традиції [3]. Крім того, Суд ЄС постановив, що 
«установчі договори повинні тлумачитися як такі, що мають пряму дію і надають 
індивідуальні права, які національні суди повинні захищати».  

Особливо важливого «правозахисного» значення у сфері механізмів взаємодії 
національних судів держав-членів ЄС та Суду ЄС набув принцип верховенства 
(примату) права Співтовариств над внутрішнім правом держав-членів. Цей прин-
цип (уперше сформульований СС у справі «Costa») полягає у дії та обов’язковості 
норм права Співтовариств (у тім числі рішень суду Суду ЄС як одного з джерел 
права Співтовариств) на всій території ЄС та стосовно всіх суб’єктів європейського 
права. Так, Суд ЄС співпрацює з національними судами держав-членів, роз’ясню-
ючи їм європейське право з погляду інтересів не окремих держав-членів, а в цілому 
Співтовариств та їх цілей [4]. Практичне забезпечення принципу примату права 
Співтовариств над внутрішнім правом держав-членів вигідно вирізняє Суд ЄС від 
Європейського суду з прав людини, який забезпечує баланс прав людини тільки з 
інтересами окремих держав-членів Ради Європи, однак не володіє ані повноважен-
нями, ані досвідом формувати розуміння європейського права з погляду декількох 
європейських держав. 

Подальшим кроком у напрямку забезпечення основних прав людини стала 
справа Stauder (1969 р.), в якій Суд ЄС постановив, що права людини входять до 
системи загальних принципів права Спільноти, які ним захищаються. А згодом у 
справі Nold (1974 р.) Суд ЄС зазначив, що право Спільноти, яке він має тлумачити, 
виходить зі спільних конституційних традицій держав-членів і під час формування 
цінностей Спільноти він братиме до уваги конвенції та угоди, укладені з державами-
членами, а також Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. [5, p. 144]. Варто погодитися з висловленою у науковій літературі думкою 
про те, що рішення у цій справі є новим етапом у розвитку прецедентного права 
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Люксембурзького суду, оскільки воно передбачає можливість того, що «при 
тлумаченні і застосуванні права Співтовариства Суд ЄС буде керуватися і поклика-
тися на норми міжнародних договорів, які підписали держави-члени» [1, с. 103 ].  

Так, аналізуючи прецедентну практику Суду ЄС, можна виокремити два 
періоди його функціонування, які кардинально відрізнялися застосовуваними 
підходами: якщо на першому етапі своєї діяльності Суд ЄС всіляко уникав визнан-
ня проблеми необхідності захисту основних прав людини (прямо посилаючись на 
те, що Установчі договори ЄС не містять положень щодо гарантування прав 
людини), тоді як з другої половини 60-х років захист прав людини було визнано 
невід’ємним принципом права ЄС. Більше того, завдяки діяльності Суду ЄС 
вдалося частково подолати прогалини в установчих договорах ЄС щодо гаранту-
вання прав та свобод людини. Втім, навіть позитивно оцінюючи поступ у функціону-
ванні Суду ЄС у напрямку забезпечення основоположних прав та свобод людини у 
правопорядку ЄС, інші інституції ЄС не забарилися вказати обмеженість підходів 
Люксембурзького суду у формулюванні «правозахисних» принципів. Комісія ЄС у 
своєму меморандумі від 4 квітня 1979 р. зазначила: «Якими б ефективними та 
гідними схвалення не були методи (захисту прав людини – С. Д.) вироблені Судом 
Справедливості Європейських Спільнот, вони, однак, не можуть компенсувати 
принаймні один суттєвий недолік правового порядку Спільнот, пов’язаний із 
відсутністю письмового «каталога» основоположних прав: неможливість знати 
наперед, які з таких свобод не можуть бути порушеними за жодних обставин. 
Європейський громадянин володіє легітимним інтересом знати свої права 
стосовно Спільнот. Він повинен мати можливість від самого початку оцінити 
перспективи розвитку будь-якого правового спору і, таким чином, мати у 
розпорядженні відповідні, чітко визначені критерії» [6]. 

Уконституювання інституту прав людини в установчих договорах ЄС. 
Лише через 30 років після заснування Європейського Співтовариства у Єдиному 
Європейському Акті вперше було вміщено посилання на принцип захисту прав 
людини. В абзаці 3 преамбули Акта зазначено, що держави-члени ЄС «сповнені 
рішучості сприяти спільними зусиллями розвитку демократії, яка спирається на 
права, визнані конституціями і законами держав-членів, Конвенцією про захист 
прав людини та основоположних свобод та Європейською Соціальною Хартією». 
Тому варто визнати, що Єдиний Європейський Акт є основою регулювання прин-
ципу захисту основоположних прав людини на рівні ЄС, оскільки саме завдяки 
нормам цього документа відбулося включення цього принципу в систему «первин-
них» джерел права ЄС [7].  

Подальший процес конституціоналізації основоположних прав людини продов-
жив Амстердамський Договір від 2 жовтня 1997 р. Положеннями цього документа 
було внесено суттєві корективи в систему угод про утворення ЄС: так принцип поваги 
до прав людини та фундаментальних свобод, раніше закріплений тільки у преамбулі 
Договору про ЄС, перетворився на фундамент інтеграційних процесів у ЄС [8]. Інакше 
кажучи, Амстердамський договір надав право Суду ЄС застосовувати до усіх актів 
інститутів ЄС мінімальні стандарти, котрі пов’язані з захистом прав людини у 
той спосіб, як вони випливають зі спільних конституційних традицій держав-
членів та міжнародних прав людини. Розглянемо детальніше ці нововведення.  

Перше з таких положень полягало у внесенні змін до ст. 7 Договору про ЄС та 
ст. 309 Договору про Європейське Співтовариство (далі – ЄСП), якими врегульо-
вано процедуру вирішення питання щодо того, чи мало місце систематичне та 
грубе порушення однією з держав-членів принципів, на яких базується ЄС. У разі 
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підтвердження такого порушення Європейська Рада, за умови підтримки абсо-
лютної більшості членів, що входять до її складу, може прийняти рішення про 
призупинення реалізації низки прав для такої держави, у тім числі навіть право 
голосу її представника у цій Раді. 

Наступне нововведення стосувалося параграфа 1 ст. 49 Договору про ЄС, до 
якого включено вимогу про те, що будь-яка європейська держава, котра прагне 
набути членства у цьому формуванні, має поважати основоположні принципи 
побудови ЄС, що передбачає, поряд з іншими, принцип поваги прав людини. Так 
можна дійти висновку, що дотримання прав людини перетворилося з, так би 
мовити, імпліцитної (раніше закріпленої тільки у рішеннях СС) на експліцитну 
умову членства в ЄС.  

Окрім змін загального характеру щодо дотримання та захисту прав людини як 
інституту в цілому ЄС, положення Амстердамського Договору передбачали 
введення деяких нових аспектів, форм застосування принципу недискримінації. 
Цією угодою, що визнає правові основи утворення ЄСП, первісно було перед-
бачено дві норми-заборони, спрямовані на забезпечення засади рівності: зокрема, 
ст. 12 (раніше – ст. 6) забороняє, у рамках застосування угоди, будь-яку дискри-
мінацію на основі громадянства, а ст. 141 (раніше – ст. 119) Договору про ЄСП 
встановлює принцип рівної оплати праці жінки та чоловіка. Ці та інші положення 
законодавства Спільноти з питань соціальної політики послужили, з одного боку, 
правовою основою забезпечення рівного підходу, а з іншого, – значною мірою 
сприяли розвитку прецедентного права Суду ЄС, спрямованого на заборону будь-
якої дискримінації як загального принципу права Спільноти.  

Амстердамський Договір став якісно новим кроком у напрямі забезпечення 
принципу недискримінації: доповнена ст. 3 (раніше – ст. 2) Договору про ЄСП 
встановлює, що «забезпечення рівності між жінкою та чоловіком в цілому, а не 
лише у трудових відносинах, становить одне із завдань Спільноти». Окрім того, 
було змінено формулювання ст. 141 (раніше – ст. 119) Договору про ЄСП, за яким 
Європейська Рада, діючи спільно з Європейським Парламентом, після відповідної 
консультації з Економічним та Соціальним Комітетами може вживати заходів, 
спрямованих на забезпечення застосування принципу рівних можливостей та рівного 
ставлення до чоловіків і жінок з питань працевлаштування й зайнятості, включаючи 
рівну оплату за працю рівної кількості та якості. І врешті, за ст. 141 Договору про ЄС 
визначено, що «з метою забезпечення повної рівності між жінкою та чоловіком у 
питаннях трудових відносин принцип рівного ставлення до чоловіка та жінки не 
виступає перешкодою у діяльності держав щодо санкціонування або прийняття 
таких заходів, які передбачають певні пільги чи переваги задля полегшення 
«недорепрезентованої» статі здійснювати зайняття певного роду або попередити чи 
компенсувати певні обмеження у здійсненні професійної діяльності».  

Оцінюючи значення положень Амстердамського договору в аспекті посилення 
юридичної гарантованості інституту прав людини у ЄС, зарубіжні вчені прирівню-
ють його нововведення до статусу справжньої «реформи» в галузі забезпечення 
прав людини у правовій системі ЄС, явно закріпивши положення про основні 
права, котрі стали тепер частиною первинного права ЄС [1, с. 105]. 

Загалом поділяючи таку думку зарубіжних вчених щодо значення Амстер-
дамського договору в процесі оформлення повної юридичної «цілісності» прав та 
свобод людини, не можна, на нашу думку, оминути проблеми, яких цей договір не 
вирішив. Так, зокрема, посилення інтеграційних процесів між державами-членами 
ЄС супроводжувалося посиленням юридичного забезпечення насамперед соціально-
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економічних прав людини, тоді як у практиці Суду ЄС почали виникати загроза 
ситуації порушення однакового режиму гарантування особистісних прав людини із 
соціально-економічними [2, с. 98].  

Проблема співвідношення цих режимів виникала у тих випадках, коли Суд ЄС 
повинен був здійснювати контроль за дотриманням основних прав людини у 
випадках порушення державами економічної свободи, котра, власне, й належить до 
одного з прав людини або ж опосередковано зачіпає його. Це могло статися, 
наприклад, у разі видворення громадянина ЄС з держави-члена (скажімо, у 
випадку порушення ним умов економічної діяльності), внаслідок чого руйнувалася 
єдність сімейного життя (ст. 8 Євроконвенції); або ж у разі застосування щодо 
нього обмежень у вільному наданні йому з боку ЗМІ інформаційних послуг, які 
безпосередньо торкаються права на вільне поширення інформації, незважаючи на 
кордони (ст. 10 Євроконвенції) [5, p. 183]. Інакше кажучи проблема виражалася у 
тому, що в поле дії правопорядку ЄС, зокрема, діяльності Суду ЄС, потрапляли 
права людини, захист яких забезпечувався нормами Євроконвенції, внаслідок чого 
виникала колізія у міжнародно-судовому захисті прав людини: одні і ті самі права 
водночас забезпечувалися двома різними міжнародними правопорядками, членами 
яких були ті самі держави-члени ЄС.  

Так, у правопорядку ЄС піднімалися щораз нові питання юридичного гаран-
тування основоположних прав людини, вирішити які шляхом подальшого 
розгортання правозахисної практики Суду ЄС чи то просто внесенням доповнень 
та коректив до системи установчих договорів ЄС не було ефективним.  

«Революційним» кроком у керунку радикального подолання нових проблем 
юридичного гарантування прав людини мав стати Договір про введення 
Конституції для Європи, який містив перелік прав та свобод, проголошених у 
Хартії основних прав ЄС (далі – Хартія ЄС), підготованих Конвентом (спеціаль-
ний орган, утворений для розробки та прийняття цього акта) 2000 р. [9, с. 160]. 
Однак, не отримавши підтримки на рівні національних референдумів держав-
членів ЄС, його було замінено Лісабонським договором, який набув чинності у 
грудні 2009 р. 

Місце Хартії ЄС у системі джерел права ЄС. З набранням чинності Ліса-
бонського договору 1 грудня 2009 р. Хартія ЄС набула юридичної сили одного з 
установчих договорів ЄС. Беручи до уваги систему джерел права ЄС, зокрема вже 
усталений у науковій літературі поділ таких джерел за ступенем їх фундамен-
тальності на первинні та вторинні [10, с. 120], можна з упевненістю стверджувати, 
що для Суду ЄС – органу, який послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету 
права ЄС щодо національних правопорядків держав-членів цього формування, 
першочергового значення набула саме Хартія ЄС, а не Євроконвенція, попри те, що 
остання визнана ЄС одним із загальних принципів його правової системи, які 
(принципи) теж є джерелами права ЄС. Адже відповідно до п. 3 ст. 6 Договору про 
ЄС основоположні права в тому вигляді, в якому вони закріплені в Євроконвенції і 
ґрунтуються на спільних для держав-членів ЄС конституційних традиціях, визна-
ються загальними принципами права ЄС (що ставить їх в ієрархії джерел права ЄС 
на друге місце після його установчих договорів) [11, с. 112]. 

Так, незважаючи на той факт, що зміни, внесені до установчих документів ЄС 
Лісабонським договором 2007 р., передбачають обов’язок ЄС приєднатися до 
системи захисту прав людини на основі Євроконвеції, сьогодні власне Хартія ЄС є 
джерелом стандартів захисту прав людини для усіх органів та інституцій ЄС. Варто 
зазначити, що тільки за перший рік чинності Хартії ЄС Суд ЄС посилався на її 
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норми понад 30 разів, а в листопаді 2010 р. вперше у своєму рішенні анулював 
положення низки регламентів ЄС через їх суперечність Хартії ЄС [12]. 

Хартія ЄС об’єднує в одному документі усі права та свободи громадян ЄС, 
закріплені у Євроконвеції, Європейській соціальній Хартії, передбачені загальними 
конституційними традиціями держав-членів, розроблені правозахисною практикою 
Суду ЄС та Європейського суду з прав людини, а також ті права, які містяться у 
міжнародних конвенціях з прав людини, прийнятих ООН, Радою Європи і 
Міжнародною організацією праці, учасниками якої є держави-члени.  

Ознайомлення із структурою Хартії ЄС, а також із номенклатурою закріплених 
у ній прав людини, дає підстави побачити нову «філософію прав людини», яка 
отримує нормативне втілення в установчих документах ЄС. Зокрема, аналіз поло-
жень Хартії ЄС дає змогу дійти висновку про подальший розвиток інституту прав 
людини у напрямку дедалі більшого задоволення потреб людини. У цьому ракурсі 
важливого значення набуває, зокрема, ст. 36 Хартії ЄС, котра гарантує право на 
«доступ до послуг загальноекономічного значення». Такими послугами є, скажімо, 
платні послуги, які мають ключову роль для економіки і життєдіяльності сучасного 
суспільства і які надаються у сферах телекомунікації, транспорту, енергетики. Це ті 
права останнього покоління, появу яких спонукає науково-технічний прогрес і 
посилення соціальної функції держави [9, c. 165]. Вважаємо, що запровадження 
однойменного права людини у текст чинної Конституції України зумовлюватиме 
проведення цілеспрямованої державної політики у зазначених сферах. 

Свідченням розширення кола потреб людини, які отримують задоволення 
через розвиток інституту прав людини, є ст. 8 глави III «Рівність» Хартії ЄС, яка 
має назву «Захист персональних даних». Система можливостей людини, котра 
пов’язана з формулюванням цієї статті, спрямована на задоволення потреби 
людини на саморепрезентацію, або, інакше кажучи, на збереження щодо неї 
неспотвореної інформації, а у разі виявлення спотвореної – на внесення необхідних 
змін. Хартія ЄС також включає нові політичні та особистісні права, такі як права 
на належне (хороше) управління, розширює захист персональної цілісності шляхом 
клонування людини в репродуктивних цілях.  

Загалом схвально оцінюючи значення цього документа в правопорядку ЄС, 
поставимо питання: чи можна вважати процес конституціоналізації прав людини в 
ЄС таким, що досягнув своєї завершальної стадії, а отже, проблеми, які виникали 
на різних етапах європейської інтеграції, отримали врешті своє належне 
вирішення? Відповідаючи на поставлене запитання, варто, на нашу думку, 
звернути увагу на певні практичні проблеми при застосуванні Хартії для захисту 
основоположних прав людини.   

По-перше, норми Хартії ЄС мають обов’язковий характер лише для інституцій 
ЄС у процесі здійснення наданих їм повноважень, зокрема під час прийняття 
відповідних правових актів. Тоді як приватні особи як суб’єкти правопорядку ЄС 
володіють обмеженими процесуальними можливостями щодо оскарження актів 
інституцій ЄС на предмет порушення останніми прав та свобод, закріплених у 
Хартії ЄС. Відповідно до ст. 263 Договору про функціонування ЄС приватні особи 
мають право оскаржити акти інституції ЄС, який їм не адресований персонально (а 
переважна більшість означених актів має саме такий характер) тільки у тому 
випадку, коли він торкається їх персонально та безпосередньо [13, с. 65]. Зазначені 
принципи (персональний та безпосередній характер) були детально розроблені у 
судовій практиці Суду ЄС, і, як описано у науковій літературі, складність дотри-
мання цих критеріїв на практиці тягне для приватних суб’єктів неможливість 
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безпосереднього оскарження актів інституцій ЄС на основі положень Хартії ЄС 
[11, с. 114].  

Відтак, доходимо висновку про те, що для повноцінного використання можли-
востей, які взяті із Хартії ЄС, необхідною є принципова лібералізація процесуально-
правового статусу приватних суб’єктів, яка прямо уможливить оскарження ними 
актів інституцій ЄС на предмет порушення основних прав та свобод.  

По-друге, незважаючи на те, що Хартія є договором еволюційним як щодо 
номенклатури гарантованих нею прав людини, так і щодо їх техніко-юридичного 
формулювання та структурування у різних частинах цього документа, очевидною 
є невиправдана декларативність певних її положень. З одного боку, Хартія 
співвідноситься з еволюцією конституційного права в Європі в цілому, а з іншого – 
з тим, як еволюціонувало саме європейське право. Зокрема, Хартія закріплює 
визначені на основі прецедентів основоположні права, визнані Судом ЄС як 
неписані загальні принципи права цього міжнародного утворення. Варто 
звернути увагу на те, що низка положень цього акта носить відносно-визначений, 
більше того, безпосередньо декларативний характер, що невиправдано розширює 
сферу розсуду установ інституцій ЄС при визначенні ними напрямків практичної 
реалізації положень Хартії ЄС. Наприклад, виправдану критику викликають 
формулювання ст.ст. 37 та 38 Хартії ЄС: так, скажімо, ст. 37 містить положення 
про те, що «політика Європейського Союзу повинна включати підвищений рівень 
захисту навколишнього середовища і забезпечувати покращення її якості 
відповідно з принципом стійкого розвитку». З одного боку, важливим є те, що 
відповідна стаття полягає у не просто збереженні навколишнього середовища, а 
високому рівні його захисту і підвищення якості навколишнього середовища 
відповідно до зростаючих науково-технологічних і фінансових можливостей 
держав ЄС, з другого ж – зазначене положення не витримує жодної критики з 
огляду на принцип правової визначеності, зокрема, в аспекті конкретних 
можливостей поведінки людини, котрі би випливали з формулювання ст. 37. 
Відсутність чітко сформульованих екологічних прав людини (таких як право на 
безпечне навколишнє середовище, право на достовірну екологічну інформацію, 
право на участь у прийнятті екологічних рішень) в тексті Хартії є, очевидно, її 
недоліком [9, с. 180]. Так само заслуговує критики формулювання ст. 38 Хартії 
ЄС, яке також не витримує перевірки принципом правової визначеності. 

По-третє, у нормах Хартії ЄС, зокрема у ч. 3 ст. 52, міститься положення, за 
яким права та свободи, закріплені у цьому документі в процесі його застосування 
повинні мати значення та обсяг відповідно до однойменних прав та свобод, 
закріплених у ЄКПЛ [8, с. 32]. Зазначена норма має слугувати гарантією того, що 
принципи захисту прав людини, закріплені в ЄПКЛ та розроблені практикою 
ЄСПЛ, отримають своє належне та повне відображення у правозахисній практиці 
Суду ЄС.  

Натомість практика Суду ЄС нерідко демонструє автономність застосування 
та тлумачення ним прав і свобод людини, на відміну від ЄСПЛ. Конфліктною 
площиною між ЄС та ЄСПЛ у сфері прав людини називають щонайменше: 
а) систему надання біженцям притулку в ЄС на основі так званого Дублінського 
регламенту ЄС (близько 1000 заяв щодо порушення норм ЄКПЛ під час вирішення 
питання про депортацію біженців із держав-членів ЄС чекають свого вирішення у 
ЄСПЛ); б) практику застосування в ЄС Європейського ордеру на арешт, який, як 
зазначено, значно розходиться з усталеною практикою ЄСПЛ щодо застосування 
ст.ст. 3 і 6 ЄКПЛ; в) антимонопольну практику ЄС з її надзвичайно високими 
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штрафами і невиправдано великими повноваженнями Європейської Комісії з 
розслідування порушень і накладення штрафів [14, с. 111–114].  

У цій же площині виникає питання, наскільки сумісними є п. 1. та п. 3 ст. 52 
Хартії ЄС. Так, п. 1. ст. 52 містить положення про те, «що будь-яке обмеження 
прав та свобод, визнаних цією Хартією, повинно бути передбачене законом і не 
посягати на серцевинний зміст цих прав та свобод. Обмеження можуть 
застосовуватися лише за умови дотримання принципу пропорційності і тільки у 
тому випадку, якщо вони необхідні і відповідають загальним цілям, передбаченим 
Європейським Союзом, або необхідні для захисту прав та свобод інших людей». 
Порівняння зазначеного положення з п. 3 ст. 52, за яким права та свободи людини 
закріплені в Хартії ЄС, повинні мати зміст та обсяг відповідно до однойменних 
прав та свобод, закріплених в Євроконвенції, дає підстави констатувати, що в 
Євроконвенції не передбачено такої підстави обмежування прав та свобод людини, 
як загальні цілі ЄС, відтак, очевидним є відмінне розуміння принципу пропорцій-
ності у практиці ЄСПЛ та правовій системі ЄС.  

На завершення цього короткого дослідження висловимо певні міркування 
щодо характерних рис та особливостей процесу «конституціоналізації» принципу 
захисту прав людини у правопорядку ЄС та майбутніх перспектив його розвитку.  

1. Упродовж первісного періоду своєї діяльності Судом ЄС правам людини 
було відмовлено у визнанні свого окремого правового статусу як інституту 
правопорядку ЄС; 

2. Починаючи з другої половини 60-х років XX століття подальше розгортання 
процесів європейської інтеграції спонукало Суд ЄС змінити свою позицію і 
нарешті розпочати процес конституціоналізації основоположних прав людини, що 
виразилося у прийнятті цілої низки рішень, в яких було розроблено вихідні 
юридичні принципи правового статусу інституту прав та свобод людини в ЄС. 

3. Якісно новим етапом юридичного гарантування прав людини в ЄС стало 
внесення змін до установчих документів цього міжнародного формування, якими 
принцип поваги основоположних прав людини все-таки було визнано конституційними 
цілями функціонування ЄС і включено у систему джерел «первинного» права ЄС. 

4. Прийняття Хартії ЄС ознаменувало народження повноправного інституту 
прав людини у правопорядку ЄС, гарантованого системою юридичних норм «первин-
ного права».  

Чи можна стверджувати, що нині завершено формування самостійного інсти-
туту прав людини в ЄС і водночас нової міжнародно-європейської системи захисту 
прав людини? Наведені у дослідженні проблеми практичної застосовуваності 
Хартії ЄС дають підстави стверджувати, як гадаємо, що права людини в ЄС 
входять у свою нову стадію свого розвитку – гармонізацію з уже апробованими 
десятиліттями стандартами захисту прав людини Європейського суду з прав 
людини, що стане можливим лише після підписання угоди про приєднання ЄС до 
Євроконвенції [15]. Більше того, варто уточнити те, що навіть не саме підписання 
угоди про приєднання ЄС до Євроконвенції, а лише практика розгляду Євро-
пейським судом з прав людини конкретних справ проти ЄС та держав-членів цього 
формування може вказати шлях подолання системи інституційних та проце-
суальних проблем приєднання ЄС до Євроконвенції [16]. 
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Проаналізовано походження та сутність підзаконного характеру як необхідної ознаки 
нормативно-правових актів уряду. На думку автора, основу підзаконності варто шукати у 
теорії поділу влад, а виявляється вона через несуперечність урядових актів закону, а 
також їх прийняття на основі та на виконання законів. 

Ключові слова: нормативно-правовий акт, уряд, підзаконний характер, закон, гілка 
влади. 

Нормативно-правові акти уряду є важливим інструментом правового регулю-
вання у сучасних умовах. Вони регулюють широке коло різних суспільних відно-
син, які мають вагоме значення як для держави в цілому, так і для кожної особи 
зокрема. В Україні постанови Кабінету Міністрів України є однією з найчислен-
ніших груп нормативно-правових актів. Так, від якості урядових актів залежить 
ефективність та дієвість правового регулювання, що впливає на життя кожного, 
хто проживає на території відповідної держави. 

Для створення нормативно-правових актів належного рівня, необхідним є, 
передусім, розуміння їх правової природи. Це знання дає підстави виокремити 
низку вимог, яким ці акти повинні відповідати, та застосовувати їх у процесі 
правотворення.  

Однією з ключових ознак урядових нормативних актів є їх підзаконний 
характер. Із цією тезою погоджується більшість теоретиків права та юристів 
практиків. Проте, що вкладається у розуміння цієї ознаки? В тому чи іншому 
ракурсі питання підзаконного характеру урядових актів досліджували такі 
вітчизняні науковці, як М. С. Кельман, С. Л. Лисенков, Л. А. Луць, О. Г. Мура-
шин, П. М. Рабінович, Л. М. Шестопалов та ін. Крім того, не можна не відзна-
чити внеску В. М. Шаповала та Л. М. Горбунової, доробок яких у дослідженні 
верховенства законності та законності слугує добрим підґрунтям для нашого 
дослідження. Тим не менше, повного та глибоко аналізу сутності підзаконності 
як такої і урядових актів зокрема сьогодні у науковій літературі здійснено не 
було, тому є потреба в окремому дослідженні згаданих питань. 

Ця стаття покликана проаналізувати походження підзаконного характеру 
нормативно-правових актів уряду, глибинних передумов, які дали змогу вважати 
підзаконність необхідною ознакою урядових актів. Це дасть підстави краще 
зрозуміти природу підзаконності та допоможе з’ясувати, у чому саме вона полягає. 
Власне дослідженню підзаконного характеру, або яким вимогам має відповідати 
акт уряду, щоб його можна було вважати підзаконним нормативно-правовим 
актом, буде йтися у другій частині цього дослідження. 

Передусім, що можна вважати витоком підзаконності нормативно-правових 
актів уряду? Деякі науковці [10, с. 241; 14, с. 249] вважають, що «підпоряд-
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кованість» урядових актів законам пояснюють тим, що кожен нормативний акт 
носить на собі відбиток сили, яка його породила, тобто акти уряду займають місце 
в ієрархії після законів тому, що уряд підпорядкований та підзвітний парламенту. 
На нашу думку, таке твердження не можна вважати слушним. Беручи до уваги 
вихідне застереження, що у цьому дослідженні ми концентруватимемося на аналізі 
урядових актів за умови визнання та застосування сучасного надбання у галузі 
державотворення, що ми припускаємо визнання та функціонування у країні 
основоположних принципів права та демократизму, для аргументації нашої позиції 
ми звернемося до концепції поділу влад.  

Теорія поділу влад вважається центральною концепцією сучасного консти-
туціоналізму [19, p. 137, 140–142] в усьому світі. Ця доктрина має довготривалу 
історичну і політичну репутацію та значний вплив на функціонування державної 
влади [20, p. 1]. Концепція поділу влад стала вихідною при формуванні змісту 
конституцій більшості сучасних держав, відправним пунктом для організації 
діяльності та взаємодії органів державної влади. Відповідно до цієї теорії державну 
владу поділяють на три основні гілки: законодавчу, виконавчу та судову, які є 
самостійними та незалежними одна від одної. Вважається, що творцями цієї теорії 
були Джон Локк та Шарль Монтеск’є. Джон Локк є родоначальником, автором 
вихідних ідей поділу влад, а автором ідеї у сучаснішому розумінні є саме Шарль 
Монтеск’є, з іменем якої її найчастіше і пов’язують [1, с. 20]. Локк вважав, що 
чіткий розподіл владних повноважень якнайкраще слугує виконанню державою її 
завдань, підкреслюючи, що успішне існування держави ґрунтується на чіткому 
розподілі публічно-правових повноважень на складові частини, які урівноважують 
одна одну [9, с. 364]. Тоді як Монтеск’є підкреслював основоположну цінність 
свободи людини та підпорядкування її лише основним законам, згоду на які дала 
більшість [9, с. 367]. Тому розмежування влад має своєю метою не допустити 
можливості узурпації влади [12, с. 96] та порушення свободи людини. Відсутність 
поділу влад чи механізму їх взаємного стримування веде до концентрації влади, а 
також до зловживання нею. 

Так, розподіл влад має своєю метою наявність трьох незалежних гілок влади, 
які стримують одна одну, не даючи можливості одній з них превалювати чи захоп-
лювати повноваження іншої. Кожна з гілок влади має своє призначення, свої 
повноваження та, відповідно, людей, які її уособлюють, – законодавців-депутатів, 
чиновників-урядовців та суддів. Поєднання функції кількох або всіх гілок влади в 
одній несе значну загрозу успішному функціонуванню держави та правам і 
свободам людини і громадянина. Отже, одним з фундаментальних принципів теорії 
розподілу влад є незалежність гілок влади, а тому не можна стверджувати, що 
якась із гілок є верховною [9, с. 365], а інша – підпорядкованою. Запровадження чи 
допуск відносин підпорядкування між гілками влади суперечить ідеї поділу влад та 
нівелює її основне призначення. 

Не можна не погодитися з тим фактом, що й справді за сучасних умов уряд, як 
уособлення виконавчої гілки влади, зобов’язаний звітувати перед парламентом 
(законодавчою гілкою влади), проте це жодним чином не може бути розцінено як 
його підпорядкування. Крім того, відносини підпорядкування припускають можли-
вість скасування будь-яких актів підпорядкованого суб’єкта, а парламент зазвичай не 
уповноважений скасовувати рішення уряду, для скасування ж чи визнання 
недійсними урядових актів застосовують судову процедуру, яку може ініціювати 
парламент або окремі його члени. Отже, не можна стверджувати, що нормативно-
правові акти уряду є підзаконними внаслідок підпорядкування уряду парламентові. 
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Тим не менше, ми вважаємо, що причину меншої юридичної сили урядових 
актів порівняно із законами необхідно шукати саме у теорії поділу влад. Саме 
законодавча влада наділена правом створювати правові норми, які втілюються у 
законах, що приймаються парламентом. Оскільки парламент у переважній частині 
обирає народ, то його рішення уособлюють волю більшості громадян держави. 
Парламент уповноважений приймати нормативно-правові акти іменем народу. І 
ніхто не може претендувати та ці повноваження. Уряд же відповідає за виконання 
прийнятих парламентом законів, втілює їх у життя.  

Проте, сьогодні не можна обмежити роль уряду лише виконанням законів, у 
межах своїх повноважень він визначає нові норми права, які регулюють виконання 
законів [20, ch. 2]. Законодавча діяльність є не єдиним джерелом правових норм, 
вони встановлюються в тому числі органами державної виконавчої влади [6, с. 443], 
серед яких особливе місце посідає уряд. Уряд бере активну участь у формуванні 
правотворчої політики держави не лише шляхом внесення законодавчих пропо-
зицій до парламенту, але й шляхом власної правотворчості [3, с. 236–237]. Це не 
можна вважати недотриманням принципу поділу влад, оскільки три гілки влади 
існують не відокремлено, ізольовано одна від одної, а разом, взаємодіючи між 
собою. Можна погодитися з концепцією «симфонії» влад, згідно з якою розподіл 
влад не є надто жорстким, а їх взаємодія сприяє ефективнішій діяльності держави 
[4, с. 5]. Нормативно-правові акти уряду є необхідними правовими засобами право-
вого регулювання [3, с. 237]. 

Так, очевидною є менша вага і значення нормативно-правових актів уряду 
порівняно із законами, їх похідний характер, а відповідно, і менша юридична 
сила. Оскільки нормотворення не є основним призначенням уряду, то і його 
результати не можуть претендувати на однакове із законами значення. Парламент 
повинен створювати норми права, тому закони, в яких вони втілені, мають 
першочергове значення порівняно з нормативно-правовими актами уряду, що 
мають сприяти виконанню законів. Отже, витоком підзаконності урядових актів є 
їх другорядний характер порівняно із законами, а також їх функціональне 
призначення. 

Спираючись на ідею похідного від законів характеру нормативно-правових 
актів уряду, в юридичній науці були сформульовані декілька цікавих та неорди-
нарних концепцій розуміння урядових актів. Незважаючи на те, що ми дотри-
муємося інших поглядів, вважаємо за потрібне розглянути їх детальніше, оскільки 
вони становлять інтерес для повного розкриття обраної теми.  

Засновуючи свою теорію на визнанні провідної ролі закону у щодо урядових 
актів, деякі науковці пропонують розподіляти нормативно-правові акти на первинні 
та вторинні, де первинними є закони, які встановлюють вихідні норми права, а 
вторинними – акти уряду та інших органів державної влади, які повинні про-
довжувати та деталізувати положення, що містяться у законах [2, с. 179]. Не можна 
погодитися з таким підходом, незважаючи на його видиму раціональність та 
неординарність, оскільки вважаючи норми права, які містяться в актах уряду 
зокрема похідними, такими що винятково деталізують ті, що містяться у законі, ми 
заперечуємо сам факт їх існування. Виходить алогічне твердження. Якщо норми 
урядових актів мають конкретизувати положення закону, а не встановлювати нові 
правила [11, с. 178–179], то що таке норма права? Так, нормативно-правові акти 
уряду можна вважати під законними та нижчими за закони за юридичною силою, 
але не вторинними. 
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Цікавим, проте спірним, є також погляд, що рівень нормативності нормативно-
правових актів уряду є меншим, ніж у законів, оскільки останні розраховані на 
триваліший термін застосування [5, с. 63]. Беручи до уваги вищевикладені 
аргументи щодо єдності державної влади, а також враховуючи те, що обидва види 
актів містять норми права – первинні елементи правової системи, які не змінюють 
своєї сутності від того, в якому джерелі права вони мають свій прояв, а також те, 
що саме їх встановлення, зміна чи скасування дають підстави говорити про 
нормативність певного акта, то, відповідно, нормативність не може бути меншою 
або більшою, сильнішою або слабшою. 

Крім того, для виконання законів виконавча влада може не лише деталізувати 
їх приписи, вона може встановлювати абсолютно нові приписи у межах наданих їм 
повноважень. Цілком логічним є те, що відповідно до норм закону чи конституції 
уряд може бути уповноважений здійснювати правове регулювання у певній сфері, 
таке регулювання не може суперечити законам, але й не має потребувати наявності 
попереднього законодавчого регулювання. Наявність подвійного регулювання не 
можна вважати свідченням високого розвитку правотворчої техніки та законо-
давства, як результату втілення її положень. 

Так, ми прийшли до висновку, що підзаконний характер як основна ознака 
нормативно-правових актів уряду черпає свій початок у концепції поділу влад, 
основною метою якої є утвердження прав людини, а також забезпечення належного 
функціонування державної влади і громадянського суспільства, які є неможливими у 
разі узурпації влади в одних руках. Функціональна спрямованість виконавчої гілки 
влади, яку очолює уряд, а також її основне призначення відбиваються на природі 
його нормативних актів, які за юридичною силою є нижчими за закон. 

Сучасна загальна теорія держави і права вважає постанови Кабінету Міністрів 
України підзаконними нормативно-правовими актами. Саме постанови Кабінету 
Міністрів України переважно носять загальний характер і є нормативно-правовими 
актами. З огляду на те, що Кабінет Міністрів України є вищим органом державної 
виконавчої влади, його акти мають підзаконний характер і водночас є обов’яз-
ковими до виконання на всій території України. Таку позицію поділяють більшість 
сучасних українських науковців [7, с. 149; 8, с. 223; 15, с. 347; 16, с. 68; 17, с. 196]. 

Крім того, підзаконність нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 
України також ґрунтується на конституційних та законодавчих положеннях. 
Хоча прямо й не закріплений у Конституції України принцип верховенства 
закону [18, с. 4] базується на низці конституційних положень. Відповідно до 
ст. 92 Конституції України найважливіші суспільні відносини в Україні мають 
бути врегульовані винятково законами. Закон згідно з конституційними 
положеннями є основним, базовим засобом правового регулювання [18, с. 5–6]. 
Крім того, як випливає зі ст.ст. 6, 19, 106, 113, 118, 135 Конституції України, всі 
органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, визначені Конституцією та законами України, це підкреслює 
значущість та виняткову роль законів. Більше того, їх важливість та більша вага у 
регулюванні суспільних відносин акцентується при розмежуванні законів та 
інших (підзаконних) нормативно-правових актів, у тому числі й актів Кабінету 
Міністрів України, що, зокрема, випливає з тексту ст.ст. 8, 58, Перехідних 
положень до Конституції України (Розділ XV). Так, примат законів перед 
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України ґрунтується на 
конституційних положеннях, які закріплюють принцип верховенства права і 
закону. 
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Крім того, положення Конституції України отримали свій розвиток у подаль-
шому законодавстві. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» нормативно-правові акти уряду приймають на основі та на виконання 
законів України, що очевидно свідчить про їх підзаконний характер. 

Так, ми прийшли до другого запитання, а саме, – у чому полягає сутність 
підзаконного характеру? Яким саме вимогам повинен відповідати урядовий акт, 
щоб його можна було вважати підзаконним? Що є для цього необхідним: 
прийняття їх на основі, на виконання, для подальшого розвитку і деталізації закону 
або просто несуперечність до нього? 

Передусім беззаперечним є те, що нормативно-правові акти уряду не можуть 
суперечити нормам закону [13, с. 419]. У випадку суперечності такі акти визна-
ються недійсними, нечинними або скасовуються в цілому або в частині у судовому 
або позасудовому порядку. Крім того, у разі суперечності урядового акта конститу-
ції, він може бути визнаний неконституційним. 

На нашу думку, цілком відповідає дійсності формулювання, що нормативні 
акти уряду приймаються на основі та на виконання законів. Справді, саме законами 
визначаються сфери правового регулювання, які належать до повноважень уряду, 
що є втіленням одного з основних принципів права, який стверджує, що органи 
державної влади можуть діяти винятково у межах, встановлених законом (можуть 
робити лише те, що прямо передбачено законом, на відміну від інших осіб, які 
можуть робити все, що не заборонено законом).  

Власне формулювання «на основі та  на виконання законів» вживається у 
Законі України «Про Кабінет Міністрів України», з доречністю якого ми цілковито 
погоджуємося. 

З іншого боку, не можна погодитися, що урядові акти повинні винятково 
деталізувати, конкретизувати положення закону, що їх основною функцією є 
розвиток норм законів, як вважають деякі актори [5, с. 64]. Насправді, норма-
тивно-правові акти часто конкретизують норми законів, тим не менше, урядова 
правотворчість не може обмежитися продовженням законодавчих норм. У деяких 
галузях, тісно пов’язаних із втіленням державної політики, цілком виправданим 
та логічним є безпосереднє прийняття підзаконних нормативно-правових актів 
урядом. 

Отже, нормативно-правові акти уряду можуть вважатися підзаконними, якщо 
вони не суперечать закону, а також приймаються на їх основі і на виконання. Ці 
ознаки можна вважати необхідними, оскільки вони розкривають сутність урядових 
актів, які мають прийматися вищим органом державної влади лише відповідно до 
закону, яким йому були надані повноваження у певній сфері. Так, дотримання цих 
вимог є запорукою дотримання основних принців функціонування органів держав-
ної влади, водночас не обмежуючи можливості урядової правотворчості винятково 
поширенням норм законів. Звісно, нормативно-правові акти уряду можуть 
прийматися для деталізації чи розширення норм закону, але це не можна вважати 
обов’язковою умовою їх підзаконності. Підсумовуючи викладене, вважаємо, що 
вимогами підзаконності необхідно вважати прийняття їх на основі та на виконання 
законів за відсутності із ними суперечностей. 

Так, нижча юридична сила, а також інші властивості, які характеризують 
підзаконність урядових актів, пояснюють належністю уряду до виконавчої влади 
та його функціональним призначенням у тріаді влад, яке не дозволяє вважати 
нормативно-правові акти рівними із законами, що було би очевидним 
порушенням балансу влад, а також виходило би за межі повноважень виконавчої 
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гілки влади. А підзаконний характер нормативно-правових актів уряду полягає в 
тому, що вони повинні прийматися на основі та на виконання законів і не можуть 
їм суперечити. Дотримання цих вимог є достатнім для того, щоб вважати 
урядовий акт підзаконним. Не є винятком можливість, що такі акти будуть 
прийматися також на розвиток і для подальшої деталізації законів, але вважати 
це необхідною умовою не можна. Такий висновок розширює межі урядової 
правотворчості та дає підстави ефективно регулювати суспільні відносини, які 
належать до повноважень уряду. 
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ПОДЗАКОННЫЙ ХАРАКТЕР  
КАК НЕОБХОДИМОЕ СВОЙСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Ю. Заплотинская 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79007 Львов, Украина 

Проанализировано происхождение и сущность подзаконного характера как необхо-
димого признака нормативно-правовых актов правительства. По мнению автора статьи, 
основу подзаконности необходимо искать в теории разделения властей, а проявляется 
она через непротиворечивость правительственных актов законам, а также через их 
принятие на основании и для исполнения законов. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, правительство, подзаконный характер, 
закон, ветвь власти. 

SUB-LEGISLATIVE CHARACTER  
AS INALIENABLE FEATURE  

OF GOVERNMENTAL LEGAL ACTS 

Y. Zaplotynska 
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Universytets’ka Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

Genesis and essence of sublegislative character of legal acts of a government are analyzed 
in this article. The author considers that the basis of the sublegislative character lies within the 
theory of separation of powers and  is exerted by consistency of governmental legal acts with 
laws and their adoption on the basis of and for fulfillment of the laws. 

Key words: legal act, government, sublegislative character, law, branch of power. 
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ  

ЯК СПОСІБ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

В. Косович 

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

Розглянуто такий спосіб вдосконалення нормативно-правових актів України, як вне-
сення до них змін. Систематизовано наявні правила внесення змін до нормативно-
правових актів і розроблено проект правової норми для їх нормативного закріплення. 
Запропоновано юридично визначити суб’єкти, основні стадії та інші складові елементи 
технології внесення змін до нормативно-правових актів України. 

Ключові слова: удосконалення нормативно-правових актів, внесення змін до норма-
тивно-правових актів України, нормопроектна техніка, нормотворча технологія. 

Необхідність підвищення ефективності правового регулювання суспільних 
відносин у сучасній Україні зумовлює пошук нових засобів, способів та напрямів 
удосконалення наявної нормативно-правової бази. Аналізуючи чинне законодав-
ство України, звертаєш увагу на те, що чи не основною формою «уточнення» 
чинних нормативних документів є внесення до них змін. Беручи до уваги те, що, 
наприклад, закони без внесених до них змін радше рідкість, аніж загальне правило, 
дослідження цього напряму правотворчої діяльності є важливим і актуальним. 

Питання внесення змін до чинних нормативно-правових актів, як свідчить 
аналіз наукових праць, поки що не стало об’єктом спеціального наукового 
дослідження. Воно опосередковано розглядається у роботах, присвячених нормо-
творчій техніці та технології, наприклад, монографії Т. В. Кашаніної, навчальних 
посібниках з нормографії, зокрема, за авторством Ю. Г. Арзамасова. Досліджували 
внесення змін до галузевого законодавства у своїх працях В. Архіпова, В. К. Боб-
рова, О. В. Зеленов, В. Н. Ямпольський. Теоретичне та практичне значення має 
праця науковців Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [3], 
в якій розглянено особливості техніки прийняття законів про внесення змін до 
законодавчих актів. 

Натомість у низці методичних рекомендацій з питань нормопроектування 
містяться окремі розділи, присвячені регламентації внесення змін до нормативно-
правових актів, насамперед, законів. 

Попри певну науково-практичну окресленість проблеми корегування законодав-
ства (головно законів, які є лише різновидом нормативно-правового акта) шляхом 
внесення до нього змін, потребують додаткового вивчення ще такі питання, як: 

– підстави внесення змін до нормативно-правового акта; 
– ймовірні помилки під час внесення змін до нормативно-правового акта; 
– техніка внесення змін до нормативно-правового акта; 
– технологія внесення змін до нормативно-правового акта; 
– техніко-технологічні особливості внесення змін до нормативно-правового акта; 
– можливості нормативного закріплення техніко-технологічних правил внесен-

ня змін до нормативно-правового акта. 
Дослідження проблеми внесення змін до нормативно-правового акта, вочевидь, 

доцільно розпочати із з’ясування того, а в яких випадках це необхідно виконати. 
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Адже якщо розглянути чинне законодавство України, то знайдемо приклади 
нормативно-правових актів, після набуття чинності яких різні суб’єкти відразу ж 
подаватимуть пропозиції про внесення до них змін. Серед таких нормативно-
правових актів чи не першість сьогодні буде за прийнятим Верховною Радою 
України 05.07.2013 р. Законом України № 421-VII «Про утилізацію транспортних 
засобів» стосовно прийняття якого висловлювали серйозні застереження європейські 
держави та сусіди України. Якщо після введення у дію матеріальні наслідки 
реалізації норм цього Закону відчують і громадяни України, то спільна внутрішня 
та зовнішня реакція на цей нормативно-правовий акт стане передумовою його 
швидкого корегування. 

Наведене свідчить про необхідність визначення не тільки підстав для внесення 
змін до нормативно-правового акта, а й кола суб’єктів, які можуть подавати такі 
пропозиції, та наслідки її подання. 

Універсальна підстава для зміни нормативно-правового акта – це його 
нездатність загалом чи окремих норм здійснювати ефективне правове регулювання 
суспільних відносин. Така підстава є однак надто загальною, суб’єктивною і 
потребує конкретизації. Райнгольд Циппеліус висловлює думку, що доповнення та 
уточнення законів відбувається, зазвичай, для заповнення прогалин у праві [8, 
с. 95–106]. До прогалин, на нашу думку, треба додати й інші недоліки юридичного 
права: колізії, помилки, дублювання тощо. Об’єктивною причиною внесення змін 
до нормативно-правового акта є корегування інших пов’язаних з ним нормативно-
правових актів. Однак усі ці чинники є лише формою зовнішнього прояву не-
досконалостей нормативно-правового акта. Першопричина – за змістовною 
складовою, яка визначається рівнем дотримання правил нормопроектної техніки 
під час створення нормативно-правових актів. Сьогодні незаперечним є те, що 
якість нормативно-правових актів залежить від нормотворчої техніки. Тому 
визначальною причиною для внесення змін до нормативно-правових актів має 
слугувати їх невідповідність щодо вимог та правил нормопроектної техніки. 

Відразу ж виникає питання на якому етапі правового регулювання і хто має 
встановлювати таку відповідність. Презюмується, що кожен новостворений 
нормативно-правовий акт є досконалим, а необхідність його зміни зумовлена 
розвитком суспільних відносин та потребою підвищення дієвості нормативно-
правових приписів, керуючись особливостями правозастосувальної практики, які 
не міг передбачити законодавець. Тому виявлення підстав для внесення змін до 
чинних нормативно-правових актів має здійснюватись шляхом їх моніторингової 
оцінки [1, с. 125–140] та моніторингу правореалізаційної та правозастосовної 
діяльності [5, с. 127–164]. Моніторинг проводять різні суб’єкти (це питання є 
окремою темою дослідження). Однак сьогодні сформувалася думка, яку без 
сумніву треба підтримати, про доцільність створення координаційного центру 
(органу), що має проводити узагальнення та формувати пропозиції за результатами 
правового моніторингу. Таким органом, на нашу думку, у сучасній Україні може 
бути Міністерство юстиції України. Саме Мінюст як незацікавлений суб’єкт і з 
відповідним потенціалом, здатен комплексно та найбільш об’єктивно моніторити 
усі категорії нормативно-правових актів, систематизувати моніторингові оцінки 
правотворчих та правозастосовних органів. Зазначене дає підстави стверджувати й 
пропонувати нормативно закріпити те, що необхідність внесення змін до 
нормативно-правових актів може визнаватися за результатами проведення 
Міністерством юстиції України правового моніторингу чинного законодавства 
України. 
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Мінюст може також бути тим органом, який уповноважений подавати право-
творчим суб’єктам пропозиції про внесення змін до створених ними нормативно-
правових актів. 

Однак, коли йдеться про дієве удосконалення чинних нормативно-правових 
актів, цього ще явно недостатньо. На нормативному рівні має бути закріплено обов’я-
зок правотворчих суб’єктів (незалежно від їх рівня) розглянути ці пропозиції й на 
них відреагувати – використати для внесення змін до чинного законодавства чи надати 
Мінюсту мотивовану відмову. Така відмова має «формуватися» у порядку нормо-
творчої процедури, характерної для відповідної категорії нормативно-правових актів. 

Внесення змін до нормативно-правових актів – це різновид юридичної, 
зокрема, правотворчої діяльності, яка відбувається із використанням певних 
засобів та правил. Зміни можуть мати різні форми. Внесенням змін вважається: 
заміна чи вилучення слів, цифр, речень; вилучення структурних одиниць законо-
давчого акту; нова редакція структурної одиниці законодавчого акту; доповнення 
структурної одиниці статті законодавчого акту новими словами, цифрами або 
пропозиціями; доповнення структурними одиницями законодавчого акта; призу-
пинення чи продовження дії законодавчого акта або його структурних одиниць 
[3, с. 79]. Неналежне оперування правилами «оновлення» стає причиною помилок 
під час внесення змін до нормативно-правових актів. Ю. Г. Арзамасов вказує на 
такі типові помилки, як: 

– під час прийняття нового нормативно-правового акта не вносяться зміни і 
доповнення у раніше виданий акт, а натомість зазначається, щодо унормування 
законодавства відповідно до нового нормативно-правового акта, чинні норма-
тивно-правові приписи застосовуються у частині, що не суперечить новому акту; 

– неконкретне формулювання того, які закони і в якому обсязі продовжують 
діяти після прийняття нового нормативно-правового акта; чи вказівка про те, що 
всі раніше прийняті нормативно-правові акти, які суперечать новому нормативно-
правовому акту вважаються такими, що втратили силу; 

– визначення стислих (нереальних) термінів внесення змін до підзаконних 
нормативно-правових актів у зв’язку із прийняттям нового закону [6, с. 241–246]. 

Аналіз змін до чинних нормативно-правових актів України ілюструє й інші 
недоліки. Зокрема, ознайомлюючись із Законом України від 07.06.2012 № 4917-VI 
«Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону», можна 
звернути увагу на те, що чи не половина статей Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» зазнали корекції, а ст. 1 в результаті змін суттєво 
відрізняється від першого варіанта. А це – недотримання правила, відповідно до 
якого у разі внесення до закону (статті закону) змін, що за обсягом охоплюють 
більшу частину тексту або суттєво впливають на його зміст, закон (статтю закону) 
доцільно викласти у новій редакції. Складним для сприйняття є Закон України від 
04.11.2010 № 2677-VI «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче 
провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових 
осіб)», в якому пропонується нова редакція Закону України «Про виконавче 
провадження» та відповідні уточнення до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Криміналь-
ного та Цивільного кодексів України, Кримінально-виконавчого кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судо-
чинства України, Закону України «Про нотаріат» та інших нормативно-правових 
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актів. Доцільніше, на нашу думку, було б прийняти окремі закони про внесення 
змін до конкретних нормативно-правових актів. 

З метою запобігання таким помилкам правотворчого характеру необхідне 
чітке доктринальне визначення та нормативна формалізація засобів та правил 
внесення таких змін (як різновиду та складової нормотворчої техніки). Пункт І 
розділу ІІІ схвалених постановою колегії Міністерства юстиції України від 
21.11.2000 р. № 41 «Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів 
та дотримання вимог нормопроектної техніки» засвідчує, що під час підготовки 
законопроектів про внесення змін до законів варто використовувати певні прийоми 
і способи нормопроектної техніки. Щодо правил внесення змін до нормативно-
правових актів (як і стосовно техніки нормопроектування) в літературі та докумен-
тах нормативно-методичного характеру простежується певний плюралізм. Щоб 
його розглянути та оцінити дещо різні підходи та запропонувати узагальнені 
положення, видається, наприклад, доцільно провести порівняльний аналіз 
доктринальних позицій та різних документів, які стосуються змін до нормативно-
правових актів, у формі таблиці (див. таблицю № 1 як додаток). Оберемо об’єктом 
дослідження ті документи, в яких цих правил найбільше. 

У всіх розглянутих джерелах зміни до законодавства розглядаються як 
компонент нормопроектної техніки. Керуючись цим, необхідно згадати, що 
нормотворча техніка включає у себе головно систему засобів, прийомів та правил. 
Науковці вказують на мовні, логічні та процедурні форми внесення змін до 
законодавчих актів [3, с. 80].Однак у приписах юридичних актів, що окреслюють 
порядок проведення змін до законодавства про засоби не йдеться. Це, на нашу 
думку, обґрунтовано, оскільки засоби нормопроектної техніки, що використо-
вуються для внесення змін до нормативно-правових актів, мають бути аналогічні 
до тих, що слугують для створення проекту нормативно-правового акта. Окремо 
акцентувати увагу на них на рівні нормативного регулювання немає необхідності. 

Розглядаючи приписи, що стосуються внесення змін до нормативно-правових 
актів, і беручи до уваги, що вони сформульовані у формі чітких вказівок стосовно 
того, як правотворчі суб’єкти мають корегувати чинні нормативно-правові акти 
[9, с. 1498], можна дійти висновку про наявність певної системи правил внесення 
змін до нормативно-правових актів України. 

Їх зіставлення ілюструє як певну єдність, так і плюралізм закріплених у 
перелічених документах положень щодо внесення змін у нормативно-правові акти. 

Особливих відмінностей між доктринальними та юридичними вказівками за 
змістовною складовою немає. Оскільки більш практичне значення мають поло-
ження нормативного характеру, зосередимо увагу саме на них. Правила, що 
містяться у Методичних рекомендаціях МНС аналогічні правилам, зафіксованим у 
Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів (правила 
законопроектування), розробленим в рамках Проекту центру політико-правових 
реформ [4]. Частина з них відповідає правилам, визначеним Методичними 
рекомендаціями Мінюсту (які мали би мати програмний характер) та зазначеним у 
постанові Кабінету Міністрів України (яка, вочевидь, має бути орієнтиром для 
нормативних документів актів центральних органів виконавчої влади). Більше 
десяти правил, окреслених Методичними рекомендаціями Мінюсту, втілені у 
постанові Кабінету Міністрів України. Ці документи містять і найбільшу кількість 
приписів стосовно внесення змін до нормативно-правових актів. Також можна 
констатувати, що у всіх правових актах України, які містять правила внесення змін 
до чинного законодавства, кількість цих правил різна. Вони загалом близькі за 
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змістом, кількісні ж розбіжності пояснюють видовими особливостями нормативно-
правових актів. Наприклад, внесення змін до акта Кабінету Міністрів України чи 
додатку до нього. Послідовність викладу правил в оцінюваних документах 
відрізняється, що свідчить про відсутність чітких критеріїв їх розміщення (хоча б 
за ієрархією). Окремі правила сформульовано занадто загально, що може спричи-
няти до їх неоднозначного трактування. Як приклад може слугувати пункт 25 
Постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого: «норми, що стосують-
ся внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, раніше прийнятих 
актів Кабінету Міністрів України (окремих норм), включаються до тексту проекту 
постанови або розпорядження залежно від того, чи є проект актом нормативного 
або розпорядчого характеру». 

Оцінюючи «розкидані» по різних документах правила внесення змін, зазна-
чимо, що вони заслуговують на підтримку. Однак існуюче розмаїття не сприяє 
практиці корегування чинного законодавства України і потребує універсалізації. 
Тому спробуємо систематизувати правила внесення змін до законів чи підзаконних 
нормативно-правових актів і запропонувати комплекс правил внесення змін до 
нормативно-правових актів. При цьому не можна не згадати ст. 21 «Особливості 
нормативно-правового акта про внесення змін до іншого нормативно-правового 
акта» проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [7], яка містить 
шість пунктів. Частини 1 і 5 та частково 4 й 6 відбивають правила, встановлені 
Методичними рекомендаціями Мінюсту України, а частини 2 та 3 стосуються 
технології внесення змін до нормативно-правових актів. Запропонована стаття у 
призмі наявних нині методичних рекомендацій, на нашу думку, потребує 
всебічного доповнення й викладу у новій редакції. 

Зіставивши зазначені у таблиці правила корегування законодавства України із 
проектованою нормою, можна зауважити деякі суперечності. П. 1 ч. 4 ст. 21 
зазначеного законопроекту передбачає, що нормативно-правовий акт викладається 
у новій редакції у разі, коли змінюється наскрізна нумерація складових частин 
нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни. Натомість і в Методичних 
рекомендаціях Мінюсту (частина 6 ІІІ розділу), і постанові Кабінету Міністрів 
України (пункт 6 частини 36) закладають принцип незмінності нумерації структур-
них складових нормативно-правового акта під час внесення до нього змін. 

Певним досягненням запропонованої в законопроекті норми є приписи про 
порядок (процедуру) внесення змін (чого ми не бачимо в аналізованих вище 
документах). Надання виняткового права на зміну нормативно-правового акта тому 
органу, який його прийняв, забезпечує чіткий розподіл владних повноважень, що 
реалізуються через правотворчу діяльність та запобігає втручанню вищих органів у 
нормотворчість нижчих. Схоже значення має і пункт 3 законопроекту, який 
встановлює, що зміни до нормативно-правового акта вносяться лише шляхом 
прийняття нормативно-правового акта такого самого виду і такої самої юридичної 
сили. Цей нормативно-правовий припис, окрім того, сприяє автономії елементів 
системи законодавства України. 

Перелічені складові внесення змін до нормативно-правового акта разом із 
діяльністю суб’єктів проведення правового моніторингу та ініціювання ймовірних 
змін до законодавства, підготовки проекту змін та аналізу їх реалізації у комплексі 
формують технологію внесення змін до нормативно-правових актів. Цей процес 
можна зобразити у формі таких стадій: 

– проведення правового моніторингу з метою виявлення недоліків чинних 
нормативно-правових актів; 
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– ініціювання внесення змін до таких нормативно-правових актів; 
– підготовка проекту нормативно-правового акта про внесення змін до 

нормативно-правового акта; 
– внесення правотворчими суб’єктами таких змін; 
– аналіз ступеня реалізації правотворчими суб’єктами запропонованих змін. 
Стосовно останнього, то такий аналіз має сприяти практичному втіленню 

задумів неупереджених суб’єктів щодо можливостей удосконалення законодавства. Це 
стосується насамперед відомої правотворчості, яка містить відбиток корпоративної 
зацікавленості відповідних органів. Ілюстрацією такої зацікавленості може бути те, 
що Президент України у кінці 2008 р. і на початку 2009 р. скасував більше 60-ти 
постанов Кабінету Міністрів України [2]. Припускаємо, що якщо б Кабінету 
Міністрів було запропоновано внести зміни у ці акти, 100% реалізація таких 
пропозицій викликає сумнів. 

Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» засвідчує про особли-
вості внесення змін до нормативно-правових актів. Такі особливості порівняно із 
правилами нормопроектування є, й тому їх необхідно виокремити в окремій статті. 
Наприклад, пункт 2 розділу ІІІ Методичних рекомендацій Мінюсту встановлює, 
що у разі внесення до закону змін, що за обсягом охоплюють більшу частину 
тексту або суттєво впливають на його зміст, закон доцільно викласти у новій 
редакції. Це правило має бути враховане під час внесення змін до нормативно-
правових актів, однак недоцільне у разі створення їх проектів. Тому пропозицію 
розробників зазначеного законопроекту варто підтримати. Однак перелік особли-
вих правил, без сумніву, необхідно розширити (що ми й зробимо у висновку). 

На нашу думку, також треба розмежувати в окремих статтях правила (техніку) 
та процедуру (технологію) внесення змін до нормативно-правових актів. 

На підставі проведеного дослідження можемо зробити такі висновки. 
Діяльність із внесення змін до нормативно-правових актів потребує норма-

тивної регламентації. З цією метою необхідно уніфікувати систему правил внесен-
ня змін до нормативно-правових актів, які містяться нині у різних методичних 
рекомендаціях; розширити і викласти у новій редакції ст. 21 проекту Закону 
України «Про нормативно-правові акти»; додати нову статтю, яка визначає основні 
характеристики технології внесення змін до нормативно-правових актів. 

Нормативна регламентація внесення змін до нормативно-правових актів, на 
нашу думку, може бути сформульована так.  

Стаття… Правила внесення змін до нормативно-правових актів. 
1. Зміна нормативно-правових актів України допускається лише у випадку їх 

невідповідності до вимог та правил нормопроектної техніки. 
2. До нормативно-правового акта можуть бути внесені такі зміни: нова 

редакція нормативно-правового акта, його розділів, глав, статей, частин статей, 
пунктів, підпунктів, абзаців, речень; заміна слів та їх вилучення; доповнення 
закону розділами, главами, статтями, частинами статей, пунктами, підпунктами 
тощо. 

3. У разі внесення до нормативно-правового акта (статті нормативно-
правового акта) змін, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту або суттєво 
впливають на його зміст, нормативно-правовий акт (статтю нормативно-правового 
акта) доцільно викласти у новій редакції. 

4. У разі, якщо проект нормативно-правового акта пропонує лише доповнення, 
назва викладається лише як внесення змін. Нормативно-правовий акт про внесення 
змін має містити назву нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни. 
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5. Якщо із нормативно-правового акта, який приймається, випливають зміни 
до чинних нормативно-правових актів, одночасно розробляється відповідний 
проект про внесення до них змін. 

6. У нормативно-правовому акті, до якого вносять зміни, обов’язково зазнача-
ється джерело його опублікування, а також джерело опублікування нормативно-
правових актів, якими до нормативно-правового акта вносилися зміни. У разі, коли 
зміни вносяться до нормативно-правового акта, викладеного в новій редакції, зміни 
вносяться до його оновленої редакції з посиланням на джерело опублікування цієї 
редакції. 

7. Зміни вносяться до нормативно-правового акта, а не до нормативно-право-
вого акта про внесення змін до нього. У випадках, якщо необхідно змінити термін 
введення нормативно-правового акта про внесення змін у дію або інше положення, 
що стосується порядку введення його в дію, доцільно внести зміни до нормативно-
правового акта про внесення змін. Зміни вносяться тільки до його другого розділу, 
який стосується набуття чинності або порядку введення в дію нормативно-
правового акта про внесення змін. 

8. Якщо зміни вносяться до кількох нормативно-правових актів, вони подають-
ся в хронологічному порядку, причому, якщо в переліку актів, до яких вносяться 
зміни, є кодекси, вони ставляться на першому місці. 

9. Якщо в проекті нормативно-правового акта зазначається строк набуття 
чинності нормативно-правового акта, нормативно-правовий акт має складатися з 
двох розділів. Перший – внесення змін до нормативно-правового акта, другий – 
строк набуття чинності нормативно-правовим актом та доручення, що зумовлені 
прийняттям нормативно-правового акта. Це правило не застосовується, якщо 
нормативно-правовий акт викладається у новій редакції. Його структура має бути 
такою, як і структура нормативно-правового акта, викладеного в новій редакції. 

10. Перевага надається викладенню у новій редакції речень, підпунктів, 
пунктів, а не численній заміні слів, речень, абзаців.  

11. У разі внесення змін до статті, яка має кілька частин, пунктів, абзаців, 
доцільно обов’язково вказувати їх місце розташування. Якщо стаття доповнюється 
новою частиною, новим пунктом, підпунктом, їх загальна нумерація не змінюється. 
Вони нумеруються цифрою з надрядковим знаком. Визнання такими, що втратили 
чинність, або виключення статей, частин, пунктів, підпунктів не потребує зміни 
нумерації інших статей, частин, пунктів, підпунктів. У разі викладення у новій 
редакції абзацу першого будь-якого пункту у тексті змін зазначається номер пункту. 

12. Щодо зміни термінології або назви органів в усьому тексті нормативно-
правового акта, такі зміни потрібно об’єднати, вони розташовуються наприкінці 
проекту нормативно-правового акта. 

Стаття … Особливості внесення змін до нормативно-правових  актів України 
1. Зміни до нормативно-правових актів України вносять ті суб’єкти, які 

прийняли ці акти (відповідно до проекту). 
2. Зміни до нормативно-правових актів України вносять лише шляхом 

прийняття нормативно-правових актів такого самого виду і такої самої юридичної 
сили (відповідно до проекту). 

3. Необхідність внесення змін до нормативно-правових актів України може визна-
ватися за результатами проведення Міністерством юстиції України та правотворчими 
суб’єктами правового моніторингу чинних нормативно-правових актів України. 

4. Міністерство юстиції України подає правотворчим суб’єктам пропозиції про 
внесення змін до створених ними нормативно-правових актів. 
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5. Правотворчі суб’єкти зобов’язані розглянути ці пропозиції й використати 
для внесення змін до чинного законодавства чи надати Міністерству юстиції 
України мотивовану відмову.  

6. Зміни до нормативно-правових актів приймають у порядку процедури 
прийняття відповідної категорії нормативно-правових актів. 

Розглянуті у статті положення свідчать про те, що попри певний науковий 
інтерес та нормативну окресленість, є потреба детального теоретичного вивчення 
правил та процедури внесення змін до нормативно-правових актів України (що може 
у повному обсязі бути здійснено в межах окремого дисертаційного дослідження). 

 
Додаток: таблиця  

Правила внесення змін до нормативно-правових актів,  
встановлені в правових актах України 

Назва правового 
документа/ правила 

Назва правового 
документа/ правила 

Назва правового 
документа/ правила 

Доктринальні ** 

Схвалені постановою 
колегії Міністерства 
юстиції України від 
21.11.2000 р. № 41 
«Методичні рекомен-
дації щодо розроблен-
ня проектів законів та 
дотримання вимог 
нормо-проектної 
техніки» 

Затверджені поста-
новою Кабінету 
Міністрів України від 
06.09.2005 р. № 870 
«Правила підготовки 
проектів Кабінету 
Міністрів України» 

Затверджені наказом 
МНС України від 
10.12.2007 р. № 851 
«Методичні рекомен-
дації з підготовки та 
оформлення проектів 
законів України, 
нормативно-право-
вих актів Президента 
України, Кабінету 
Міністрів України, 
МНС та дотримання 
правил нормо-
проектної техніки» 

 

До закону можуть 
вносити такі зміни: 
нова редакція закону, 
його розділів, глав, 
статей, частин статей, 
пунктів, підпунктів, 
абзаців, речень; заміна 
слів та їх вилучення; 
доповнення закону 
розділами, главами, 
статтями, частинами 
статей, пунктами, 
підпунктами тощо 

Внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України або 
визнання її такою, що 
втратила чинність, 
оформляється поста-
новою, а до розпоряд-
ження – розпоряджен-
ням, а також постано-
вою, якщо одночасно 
вносяться зміни до 
постанов і розпоряд-
жень 

До закону можуть 
вноситися такі зміни: 
нова редакція закону; 
нова редакція розділів, 
глав, статей, частин 
статей, пунктів, абза-
ців, речень; заміна 
слів та (або) їх вилу-
чення; доповнення 
закону розділами, 
главами, статтями, 
частинами статей, 
пунктами, підпунк-
тами тощо  

Зміною вважається: 
заміна чи вилучення 
слів, цифр, речень; 
вилучення структур-
них одиниць законо-
давчого акта; нова 
редакція структурної 
одиниці законодав-
чого акта; допов-
нення структурної 
одиниці статті законо-
давчого акта новими 
словами, цифрами 
або пропозиціями; 
доповнення структур-
ними одиницями 
законодавчого акта; 
призупинення чи про-
довження дії законо-
давчого акта або його 
структурних одиниць 

Якщо у законопроекті 
зазначено строк набут-
тя чинності, законо-
проект має складатися 
з двох розділів. Пер-

Змінами, що вносяться 
до акта Кабінету Міні-
стрів України, може 
бути передбачено: нову 
редакцію його розділів 

У разі якщо законопро-
ектом пропонуються 
лише доповнення, наз-
ва викладається лише 
як внесення змін  

Внесення змін до 
законодавчих актів 
оформляється само-
стійним законодав-
чим актом 
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ший – внесення змін 
до закону, другий – 
строк набуття чин-
ності законом та дору-
чення, що зумовлені 
прийняттям закону. 
Це правило не застосо-
вується, якщо закон 
викладається у новій 
редакції. Його струк-
тура має бути такою, 
як і структура закону, 
викладеного у новій 
редакції 

(підрозділів), пунктів, 
підпунктів абзаців, 
речень; заміну слів або 
доповнення словами, 
цифрами, реченнями та 
їх винятками; допов-
нення акта розділами 
(підрозділами), пунк-
тами, підпунктами; 
доповнення пунктів, 
підпунктів словами, 
цифрами, реченнями, 
абзацами 

У разі, коли зміни 
вносяться до закону, 
який викладено в 
новій редакції, зміни 
вносяться до його 
оновленої редакції з 
посиланням на дже-
рело опублікування 
цієї редакції. Поси-
лання на всі попередні 
редакції оновленого 
закону не робляться 

У разі внесення змін до 
пункту, який склада-
ється з кількох абзаців, 
варто обов’язково 
зазначати його місце у 
тексті цих змін 

Якщо із закону, який 
приймається, випли-
вають зміни до чин-
ного закону або його 
скасування, одно-
часно розробляється 
відповідний законо-
проект 

Законопроекти про 
зміни до нормативно-
правових актів пода-
ються з проектами, 
що встановлюють 
нове правове 
регулювання 

У разі внесення до 
закону (статті закону) 
змін, що за обсягом 
охоплюють більшу 
частину тексту або 
суттєво впливають на 
його зміст, закон 
(статтю закону) 
доцільно викласти у 
новій редакції 

Якщо зміни, що вно-
сяться до акта Кабінету 
Міністрів України 
(окремих норм), за 
обсягом займають 
більшу частину тексту 
або суттєво впливають 
на його зміст, доцільно 
викласти акт (окремі 
норми) у новій редакції 

У разі внесення до 
закону (статті зако-
ну) змін, що за обся-
гом охоплюють біль-
шу частину тексту чи 
суттєво впливають на 
його зміст, закон 
(статтю закону) до-
цільно викласти у 
новій редакції 

За необхідності 
внесення у чинний 
закон значної 
кількості змін, закон 
видають у новій 
редакції 

Зміни вносяться до 
закону, а не до закону 
про внесення змін до 
нього. У випадках, 
коли доцільно внести 
зміни до закону про 
внесення змін, зміни 
вносяться тільки до 
його другого розділу, 
який стосується на-
буття чинності або по-
рядку введення в дію 
закону, якщо потрібно 
змінити термін уве-
дення закону в дію 
або інше положення 

В акті Кабінету Мініст-
рів України, до якого 
вносяться зміни, обов’яз-
ково зазначають джере-
ло опублікування змін, 
що вносилися до нього 
раніше 
 

У разі внесення змін 
до закону, який викла-
дено в новій редакції, 
зміни вносяться до 
його оновленої 
редакції з посилан-
ням на джерело 
опублікування цієї 
редакції. Посилання 
на всі попередні 
редакції оновленого 
закону не наводяться 

У разі внесення 
незначної кількості 
зміну чинний закон, 
приймають закон про 
внесення до нього 
змін, в якому 
перелічені зміни та 
доповнення, які 
необхідно внести 

У разі внесення змін 
до статті, яка має кілька 
частин, пунктів, абза-
ців, слід обов’язково 
вказувати їх місце 
розташування 

У разі викладення акта 
Кабінету Міністрів 
України в новій редакції 
зазначено джерело 
опублікування тільки 
основного акта  

Формули, за допомо-
гою яких вносяться 
поправки, (модифі-
каційні формули) 
мають бути стандар-
тизовані, а обраних 
формул треба ретель-
но дотримуватися 

Закон про внесення 
змін має починатися 
преамбулою, яка 
містить перелік 
структурних частин, 
до яких вносяться 
зміни 
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Якщо зміни вносяться 
до кількох законів, їх 
подають у хроноло-
гічному порядку, при-
чому, якщо в переліку 
актів, до яких вно-
сяться зміни, є кодек-
си, вони ставляться на 
першому місці 

Якщо акт доповнюється 
новим пунктом, наво-
диться джерело опублі-
кування всіх змін, що 
вносилися до нього рані-
ше, якщо зміни вносяться 
до тексту документа – 
джерело опублікування 
всіх змін до цього 
тексту. В інших випад-
ках зазначають джерело 
опублікування тільки 
тих змін, що стосуються 
пунктів (абзаців), до 
яких вносяться зміни 

Текст законопроекту, 
в який вносять зміни, 
друкується жирним 
шрифтом, а положен-
ня закону, до якого 
вносяться зміни, 
друкуються звичай-
ним шрифтом. 
Формат є тим же, що 
і формат будь-якого 
нового закону з 
метою полегшення 
зведення положень, 
що були змінені, у 
новому законі 

Усі зміни до норма-
тивно-правового акта 
вносяться шляхом 
прийняття змінюю 
чого акта тієї самої 
юридичної сили 

Якщо закон допов-
нюється новим 
розділом (главою, 
статтею), він також 
ставиться на першому 
місці. Нумерація при 
цьому не змінюється 

Перевага надається 
викладенню у новій 
редакції речень, під-
пунктів, пунктів, 
розділів (підрозділів), а 
не численній заміні 
слів, речень, абзаців 

Якщо у зв’язку із 
прийняттям законо-
проекту є значна 
кількість законодав-
чих актів або їх струк-
турних одиниць, які 
підлягають зміні та 
доповненню, їх 
переліки оформля-
ються самостійним 
законопроектом. 
Законопроекти з 
переліками таких 
актів готують розроб-
ники проекту основ-
ного законопроекту і 
подають разом з ним 

У заголовку має бути 
зазначено: предмет 
правового регулю-
вання, ціль, назва 
акта, що підлягає 
зміні. 
Не зазначені 
причини, мотиви та 
підстави внесення 
змін 

 Якщо зміни вносяться 
до нової редакції акта 
Кабінету Міністрів 
України, зазначають 
джерело його опублі-
кування. Посилання на 
попередню редакцію 
цього акта не роблять 

  

У законі, до якого вно-
сять зміни, обов’язково 
зазначають джерело 
опублікування, а також 
джерело опублікування 
законів, якими до 
закону вносилися зміни 

Зміни вносять до 
основного акта Кабіне-
ту Міністрів України, а 
не до акта про внесення 
змін до нього. В окре-
мих випадках можливе 
внесення зміни до акта 
про внесення змін, але 
це може стосуватися 
лише норми щодо 
набуття ним чинності  

  

У разі викладення 
закону в новій редак-
ції або в разі допов-
нення його новим 
розділом, главою або 
статтею зазначають 

У разі внесення змін до 
кількох актів Кабінету 
Міністрів України текст 
змін розміщується в 
хронологічному по-
рядку прийняття актів 

  



В. Косович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 45 

джерело опублікуван-
ня всіх змін, що вно-
силися до закону. В 
інших випадках варто 
зазначати джерело 
опублікування тільки 
тих змін, що стосу-
ються статей, до яких 
вносять зміни 
Щодо зміни терміно-
логії або назви органів 
в усьому тексті зако-
ну, то такі зміни варто 
об’єднати, вони розта-
шовуються наприкінці 
законопроекту 

Якщо йдеться про уточ-
нення термінології або 
зміну найменування ор-
гану (органів) в усному 
тексті акта Кабінету 
Міністрів України, змі-
ни об’єднуються в один 
пункт і розміщуються в 
кінці проекту акта 

 Мова закону про вне-
сення змін охоплює 
звернення до струк-
турних елементів 
закону, що зміню-
ється. Використову-
ються лінгвістичні та 
змістовні структурні 
елементи, реквізити 
законодавчого акта, 
що змінюється 

 У разі, коли текст змін 
до акта Кабінету 
Міністрів України за 
обсягом перевищує 
одну сторінку, зміни 
викладаються на 
окремому аркуші. У разі 
внесення змін до 
затвердженого актом 
Кабінету Міністрів 
України документа у 
назві зазначають лише 
назву документу, до 
якого вносять зміни 

  

 
 

Проект акта про 
внесення змін до акта 
Кабінету Міністрів  
України оформляють 
так: 1) якщо назва 
постанови збігається з 
назвою документа, 
повна назва постанови 
не наводиться; 2)……* 

  

 

* У зазначеній постанові подано подальший детальний опис. 
** Див., наприклад, Методичні рекомендації з розробки та прийняття законодавчих актів 

(законодавча техніка) / за заг. ред. Ю. С. Шемчушенка, О. І. Ющика. – К. : Інститут держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 79–84. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ УКРАИНЫ  
КАК СПОСОБ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В. Косович 

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

В статье рассмотрен такой способ совершенствования нормативно-правовых актов 
Украины, как внесение в них изменений. Систематизированы существующие правила 
внесения изменений в нормативно-правовые акты и разработан проект правовой нормы 
для их нормативного закрепления. Предложено юридически определить субъектов, 
основные стадии и другие составляющие элементы технологии внесения изменений в 
нормативно-правовые акты Украины. 

Ключевые слова: совершенствование нормативно-правовых актов, внесение измене-
ний в нормативно-правовые акты Украины, нормопроектная техника, нормотворческая 
технология. 
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The article deals with a way to improve the legislation of Ukraine as rewiring. Systematized 
existing rule amending the regulations and draft legal provisions for their regulatory 
consolidation. A legally definitions, the main stages and other components technologies 
amendments to legislation of Ukraine. 
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ПРИ ПОБУДОВІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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Обґрунтовано тезу про те, що право и мораль як соціальні регулятори формують 
необхідно відмінні простори відповідальності, які доповнюють одне одного. Тому не 
потрібно займатися юридизацією моралі й моралізацією права, а також захищати 
автономію права й моралі. Право й мораль не є автономними, оскільки вони передбачають 
відповідальність агента дії. Право, так само як і мораль, регулюють відносини відповідальних 
агентів дії, постулюючи відповідальність як атрибут суб’єктів, що є залученими у визначений 
простір регуляції. Питання про взаємодію права і моралі у конструюванні відповідальності 
вирішується прагматично, керуючись тим, що є дієвішим в даному соціумі.  

Ключові слова: право, мораль, соціальні норми, свобода волі, необхідність, відпові-
дальність. 

У філософії права проблема взаємодії права і моралі традиційно є однією з 
центральних. Це пояснюють тим, що і право, і мораль як соціальні регулятори, 
продукують соціальні норми, що зберігають й закріплюють цінності людського 
існування в єдності з людською сутністю. І право, і мораль (як соціальні регуля-
тори «обов’язкового») базуються на таких цінностях, як рівність, справедливість, 
свобода, благо. Актуальність цієї проблематики не пропадає з часом. Теоретичний 
дискурс підкріплюється певними практичними установками й діями законодавця. 
Сьогодні в Росії можна спостерігати тенденцію юридизації моралі, яка є проявом 
однієї з позицій з питання взаємодії права і моралі. Російські законодавці явно 
мають бажання «підправити» мораль за допомогою права. Ця тенденція підтвер-
джується прийняттям у Росії низки законів, які мають на меті регулювання тих 
соціальних відношень, які краще регулюються моральними нормами. До таких 
зачислюють так звані закони «Про іноземних агентів» [1], закон «Про образу 
релігійних почуттів вірян» [2] та ін. 

Конкуруючі концепції взаємодії права і моралі зумовлені не тільки відмін-
ностями у їх розумінні, але й різними цілями, що її ставили дослідники. Проте 
порівняння чи типологізація конкуруючих концепцій взаємодії права і моралі, а 
також їх критика чи підтвердження не будуть предметом розгляду у цій статті.  

У межах цієї статті обґрунтуємо тезу про те, що право і мораль як соціальні 
регулятори, базуючись на однакових цінностях (рівність, справедливість, свобода, 
благо), обов’язково діють відмінно. Принципова відмінність зазначених соціальних 
регуляторів є необхідною через методологічно різні типи відповідальності, 
пов’язаної з правовими (юридичними) й морально-етичними нормами. Для 
запровадження відповідальності агента дії однаково необхідні як право, так і 
мораль, оскільки принципи їхньої дії мають характер додатковості один щодо 
одного. Тому не потрібно займатися юридизацією моралі и моралізацією права, а 
також захищати автономію права й моралі. Право й мораль не є автономними, 
оскільки вони передбачають відповідальність агента дії. Проте відповідальність в 
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якості міри свободи і необхідності вони визначають у відмінний спосіб й додатково 
один до одного. І право, і мораль регулюють відносини відповідальних агентів дії, 
постулюючи відповідальність як атрибут суб’єктів, що є залученими у визначений 
простір регуляції. 

У цілісності відповідальності право і мораль формують власні, але, ще раз 
наголосимо, взаємодоповнювальні, простори відповідальності. З метою обґрунтуван-
ня цієї тези відзначимо у відповідальності базові елементи, які її складають: суб’єкт, 
інстанція, предмет, час і простір (в якості території) відповідальності [3, с. 41]. Ці 
елементи є базовими в тому сенсі, що від них залежать (детермінуються ними) інші 
елементи відповідальності, такі як, наприклад, міра й процедури відповідальності. 

Право і мораль базуються на методологічно відмінних базисах відповідальності.  
Визначимо, якими є базові елементи у правовій (юридичній) відповідальності. 

Суб’єкт відповідальності є персоніфікованим, хоча останнім часом посилюються 
тенденції його деперсоніфікації у сфері цивільно-правової відповідальності. 
Інстанція відповідальності є зовнішньою по відношенню до суб’єкту. Предмет 
відповідальності – скоєне діяння суб’єкта у каузальному зв’язку з порушенням 
норм правової обов’язковості. Час відповідальності – по-перше, правова відпові-
дальність трактується ретроспективно, тобто з погляду вже скоєної події або 
результату діяльності. Й хоча відповідальність за продукт полягає у відповідаль-
ності за все (навіть неймовірні у наш час наслідки його застосування), вона все ж 
таки настає з моменту виходу продукту на ринок (це є точкою відліку скоєного 
діяння) й триває протягом усього часу перебування продукту на ринку. Так 
правова відповідальність – це відповідальність за минуле. Правова відповідальність 
має переважно локальний и дискретний часовий характер (хоча у межах правової 
відповідальності за продукт передбачається безперервна відповідальність протягом 
усього часу випуску продукту й його перебування на ринку). Простір відпові-
дальності – локалізований [4, с. 46].  

Для морально-етичної відповідальності є характерним таке значення базових 
елементів. Суб’єкт відповідальності є персоніфікованим, хоча останнім часом 
простежено спроби деперсоніфікації суб’єкта морально-етичної відповідальності, 
пов’язані з обґрунтуванням можливості морально-етичної відповідальності соціальної 
групи (політиків, бізнесменів, суддів) або соціального інституту (держави, бізнесу). 
Інстанція відповідальності може бути внутрішньою (переважно «сумління» як 
рефлекторне Я) і зовнішньою по відношенню до суб’єкта (сумління суб’єкта іноді 
необхідно активувати ззовні, якщо воно пасивне, «спить», або інсталювати, або 
виявляти, що сумління немає й воно не може бути інстальоване). Предмет 
відповідальності – гідне життя суб’єкта (що в релігійній моралі обов’язково 
передбачає діалог людини з Богом). Час відповідальності – і минуле, й теперішнє, 
й майбутнє, оскільки час морально-етичної відповідальності є нелокалізованим та 
безперервним. Простір морально-етичної відповідальності – нелокалізований [5].  

Методологічно відмінний тип часу в правовій і морально-етичній відпові-
дальності є основним «роздільником» права і моралі, оскільки ця відмінність 
продукує й всі інші [6]. 

При визначенні відповідальності обов’язково виникає питання – на якій підставі 
агента дії можна вважати «творцем» або «кінцевою причиною» як результатів, так і 
власних цілей. Основними способами пов’язати агента дії й певні наслідки як 
результат дій саме цього агента є: 1) або ж прийняти таку підставу як принцип 
причинності; 2) або ж приписати цю підставу самому агенту, пов’язавши її з 
бажаннями, інтенціями, перевагами, цілями агента.  
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Правова відповідальність незалежно від того, чи базується вона на ідеї 
провини (кримінальна відповідальність), справедливого розподілу збитків (цивільно-
правова відповідальність) чи порушенні зобов’язань (адміністративна та дисцип-
лінарна відповідальність), є каузальною. Діяння суб’єкта має бути причиною 
негативних наслідків. Довести наявність причинно-наслідкового зв’язку досить 
складно навіть у випадку вже скоєних діянь. Зумовлено це таким: причини тісно 
переплітаються в «каузальній кухні»; ускладнення соціальної кооперації продукує 
велику кількість опосередковано пов’язаних суб’єктів; виявлення причини які 
достатньої підстави потребує складних експертиз, результати яких часто супе-
речать одна одній. Тому дуже сумнівно, що такий доказ можна здійснити для ще 
незавершених дій суб’єкта або для його можливих дій у майбутньому. Тому 
правова відповідальність через такі «вузькі» рамки своєї дії має бути доповнена 
морально-етичною відповідальністю, яка є можливою на тій підставі, що вільна 
автономна воля суб’єкта може «мимоволі розпочинати низку подій». 

Запровадження «майбутнього» часу є можливим лише в рамках морально-
етичної відповідальності. «Відповідальність за майбутнє є найголовнішою й 
первинною умовою відповідальності людини тепер (за теперішнє). Ця функція 
розглядається як фундаментальна для людської поведінки як саме людської 
поведінки» [7, с. 100]. При цьому основна складність у конструюванні такої 
відповідальності пов’язана з тим, який образ матиме майбутнє і чи можна його 
раціонально отримати. Частина науковців знаходять достатні підстави для запровад-
ження моральної відповідальності «за майбутнє» апріорно, в теперішньому. Відпо-
відальність «за майбутнє» вважається одним з аспектів самоідентифікації агента. 
Людина відповідає за себе, оскільки об’єктивує себе у діях [8, с. 121]. 

Відповідальність за «майбутнє», незалежно від вирішення питання про 
можливість її запровадження апріорно, дає людині змогу бути відповідальною за 
реалізацію власного життєвого проекту. Ці домагання людини не можуть бути 
замінені частковою відповідальністю за окремі скоєні діяння з позиції права. З 
цього погляду неможливо погодитися з такою моделлю взаємодії права і моралі: 
«Коли говорять, наприклад, про цивілізаційне значення права, особисто я бачу 
його величну місію в обмеженні безмежних за своєю сутністю домагань моралі» 
[9, с. 9]. Так, домагання моралі безмежні у часі, просторі й предметі відповідаль-
ності. Але право не може обмежити ці домагання. Воно лише може досить 
цивілізовано – з позиції неупередженого наділеного владою посередника – 
кваліфікувати скоєні окремі дії акторів у рамках наявних правових норм і примусово 
забезпечити реалізацію встановленої міри відповідальності. Цивілізованість, на 
наш погляд, тут полягає у поданні людині додаткових способів діяльності – знати 
межі «дозволеного законом» у випадку типових взаємодій і, у випадку порушення 
«дозволеного» іншими агентами взаємодії, вдаватися до допомоги спеціальних 
посередників для того, щоб «притягнути» порушників до відповідальності, якщо 
вони не зроблять цього добровільно. З прагматичних позицій це досить зручно в 
тих випадках, коли це дієво. Але ситуації екзистенціального вибору не можуть 
бути типізовані, оскільки суттєво визначаються «історією» людини, за котрого не 
лише її минуле та теперішнє, але й можливо майбутнє. Крім цього, в ситуації 
екзистенціального вибору людина, по суті, відповідає в цілому за своє «гідне» 
життя, що в принципі не є предметом правової регуляції.  

Представлена позиція про взаємодоповнюваність моралі і права у конструю-
ванні відповідальності суперечить досить популярній позиції: «В науці й громадській 
думці ще не усвідомлюється та вирішальна обставина у співвідношенні права і 
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моралі, згідно з яким перше (право) є природньою та надійною обителлю прав, а 
друге (мораль) є обителлю зобов’язань – обов’язку, повинності, відповідальності» 
[10, с. 60]. Право, типізуючи регулярні взаємодії агентів дії, тобто, абстрактно 
зрівнюючи їх у так званих правах, може і повинно регулювати подібні взаємодії, 
надаючи агентам дії зовнішнього по відношенню до них і неупередженого арбітра 
й екзекутора. Але свобідна воля агента дії як необхідна умова його відповідаль-
ності може не довіряти дієвості будь-якого зовнішнього регулятора, у тім числі й 
права, не тільки при «кваліфікації» його життя як «гідного», але й також при 
типологізації його окремих дій в «діяння».  

Цілком можна погодитися з тезою, що «в умовах розвинутості, самостійності й 
від диференційованості один від одного різних видів соціальних норм (моралі, 
моральності, релігії) саме правовий принцип узгодженості їхнього спільного буття 
та дії здатний надати цьому різноманіттю соціальних норм (й регуляторів) певну 
системну єдність» [11, с. 83]. Але ця злагода є можливою лише за наявності певного 
смислового змісту поняття «системна єдність» – як типологізація масоподібних 
взаємодій, що повторюються, й пропонує зняття відмінностей (вирівнювання) як 
специфічних («історичних») характеристик окремих агентів дії. Типологізація 
«протиправних діянь» і є формою системної єдності права.  

Можна погодитися і з тезою про «визначальне значення права у всій соціо-
нормативній системі» в буржуазній епосі [11, с. 83], якщо розуміти «визначальне 
значення» як наймасовіше використання саме цього регулятора для регуляції масових 
типових взаємодій різних акторів. Але «визначальне значення» права саме в цьому 
розумінні зовсім не передбачає як результат того, що право означає мораль.  

Питання про взаємодію права і моралі у конструюванні відповідальності 
вирішується прагматично, керуючись тим, що є дієвішим у цьому соціумі.  
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Обосновывается тезис, что право и мораль как социальные регуляторы формируют 
необходимо различные пространства ответственности, взаимодополняющие друг друга. 
Поэтому бесполезно заниматься юридизацией морали и морализацией права, равно как и 
защищать автономию права и морали. Право и мораль не автономны, поскольку они 
предполагают ответственность агента действия. И право, и мораль регулируют отношения 
ответственных агентов действия, постулируя ответственность как атрибут субъектов, 
включенных в определенное пространство регуляции. Вопрос о взаимодействии права и 
морали в конструировании ответственности решается прагматически, исходя из того, что 
является более действенным в данном социуме.  

Ключевые слова: право, мораль, социальные нормы, свобода воли, необходимость, 
ответственность. 
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In article the thesis that the law and morals as social regulators form necessary  various 
spaces of responsibility, which are complementing each other, is substantiated. So it is useless 
to engage juridization of morality and moralization of law, as well as to protect the autonomy of 
law and morality. The law and morals aren’t autonomous because they assume responsibility of 
the agent of action. Both the law and morals regulate the relations of responsible agents of 
action. Both the law and morals postulate responsibility as attribute of the subjects included in 
certain space of regulation. The question of law and morals interaction in designing of 
responsibility is solved pragmatically, on the basis that is more effective in this society.  
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

УДК 343.163 (477.83/86 «1921/1939») 

ФУНКЦІЇ ПОЛІЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (1921–1939 рр.) 

О. Білецька 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 7900 Львів, Україна 

У статті досліджено основні завдання та функції поліції на кожній зі стадій кримі-
нального процесу Республіки Польща в період 1921–1939 рр. Надано правову оцінку діям 
поліції під час виконання завдань визначених кримінально-процесуальним законодав-
ством. Проаналізовано взаємовідносини між органами державної влади та поліцією у 
процесі розслідування та розкриття злочинів у ІІ Речі Посполитій. 

Ключові слова: поліція, Кримінально-процесуальний кодекс, дізнання, слідство, 
прокурор. 

Теоретичні, правові та організаційні проблеми, які виникають у процесі 
розслідування злочинів активно обговорюються у вітчизняній юридичній літературі 
протягом багатьох десятиліть. На сьогодні інтерес вчених до вищезазначених 
проблем, а також до пошуку можливих шляхів їх вирішення у період набуття 
чинності нового кримінально-процесуального кодексу зріс ще більше. Особливо 
важливим залишається питання взаємовідносин між органами державної влади, які 
кримінально-процесуальним законодавством наділені відповідними повноважен-
нями, зокрема і міліції. Тому вивчення зразків та досвіду функціонування міліції у 
кримінальному процесі зарубіжних країн, зокрема міжвоєнної Польщі, набувають 
практичного значення для української юридичної науки. 

Використання такого досвіду на сьогодні ускладнюється тим, що він недос-
татньо опрацьований та висвітлений як у польській, так і в українській науковій 
літературі. Праці польських вчених мають здебільшого характер коментарів до 
кримінально-процесуального кодексу 1928 р. та фрагментарне висвітлення окремих 
проблем розслідування злочинів та здійснення правосуддя. Водночас висвітлення 
питань, пов’язаних із функціонуванням поліції ІІ Речі Посполитої як органу 
державної влади, який наділений повноваженнями у сфері розслідування злочинів, 
потребують на сьогодні детального вивчення. 

Відроджена у 1918 р. Польська держава не отримала у спадщину єдиного 
кримінального законодавства. Тривалий період в Республіці Польща залишалися 
чинними кримінальні процесуальні кодекси держав-окупантів, які після неоднора-
зових змін стали певною мірою пристосовані до польських умов. Незважаючи на 
це, головним завданням польської влади залишалося завдання уніфікації та 
кодифікації права. З цією метою у кримінальному відділі Кодифікаційної Комісії 
було створено секцію кримінального процесу з підготовки польського кримінально-
процесуального кодексу. Підготовлений проект у 1926 р. поданий до уряду, де 
його доопрацювали у створеній міністерській комісії [1, с. 255]. Проект криміналь-
ного процесуального кодексу був опублікований на підставі розпорядження Прези-
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дента Польщі 19 березня 1928 р. і став чинним як кримінально-процесуальний 
кодекс (надалі – КПК) з 1 січня 1929 р. На підставі цього ж розпорядження 
втратили чинність кримінальні процесуальні кодекси держав-окупантів [2, с. 75]. 

Відповідно до ст. 1 КПК 1928 р. «провадження справ відносно злочинів, що 
належать до юрисдикції загальних судів, відбувається згідно з положеннями цього 
кодексу». Це був категоричний наказ (ius cogens), що полягав у переконанні 
законодавця в тому, що належне правосуддя може гарантувати лише дотримання 
положень КПК [3, с. 1–2]. 

Що ж стосується поліції то її місце та роль у розслідуванні злочинів та здійс-
нення правосуддя визначались у п. 2 ст. 8 КПК, відповідно до якого передбачено 
обов’язок поліції виконувати доручення суду та прокуратури в процесі розслі-
дування злочинів. Отже, можна вважати, що законодавець передбачив, що без участі 
цього органу суд та прокуратура не зможуть успішно розслідувати кримінальні 
справи. 

Аналізуючи норми Кримінально-процесуального кодексу 1928 р., можна 
виділити основні функції, які відводились поліції у процесі здійснення правосуддя 
[4, с. 109]: 

– державного обвинувача у справах стосовно злочинів, що належать до юрис-
дикції гродських судів; 

– органу влади, що за дорученням прокурора може втручатися у розслідування 
справ; 

– органу влади, що у випадку небезпеки виникнення зволікань під час 
розслідування може вчиняти самостійні дії, не очікуючи на доручення прокурора; 

– органу влади, що втручається у розслідування справи за дорученням суду  
Зазначимо, що КПК 1928 р. виділяв дві стадії кримінального процесу: 
1) підготовчу, яка складалась з попереднього слідства (дізнання) та основного 

слідства (судового); 
2) власне судового розгляду справи [1, с. 257]. 
Основна роль при цьому тоді надавалась судовому слідству та розгляду справи 

по суті, а другорядну роль відводили дізнанню [5, с. 64]. А оскільки, кримінально-
процесуальним кодексом 1928 р., на поліцію покладали основну роль у проведенні 
дізнання, то саме ця форма провадження є першочерговим предметом нашого 
зацікавлення.  

Правове регулювання процесуальних дій, які проводились під час поперед-
нього слідства, регулювалося у розділі І (під назвою «Дізнання») Книги VI під 
назвою «Попереднє слідство». Дізнання було однією із стадій кримінального 
процесу, однак ще не вважалося судочинством. Моментом від якого розпочиналася 
стадія попереднього слідства, вважався момент, передбачений ст. 242 КПК, 
відповідно до якої державний обвинувач (прокурор) отримавши повідомлення або 
іншим способом дізнавшись про вчинення злочину, який переслідується законом, в 
міру необхідності проводить дізнання безпосередньо або за посередництвом 
поліції [6, с. 101]. 

Кожен мав право, а кожний орган державної влади в межах своєї сфери 
діяльності – обов’язок, дізнавшись про вчинення злочину, що переслідується 
законом, повідомити про це прокурора, поліцію, а в селах війта або солтиса. Вже 
тоді було зрозумілим, що зазвичай органом влади, який першим отримує інформа-
цію про вчинення злочину, є Державна поліція. Повідомлення про вчинення зло-
чину не було єдиним імпульсом для проведення дізнання. Серед джерел інформації 
про злочин було зазначено також, що «достатньо приватної скарги, журналістської 
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статті, публічної новини, випадково підслуханої розмови, підозрілих слідів, 
анонімного доносу чи доносу конфідентів та шпигунів тощо». Тут необхідно 
зазначити, що виключно поліції була надана прерогатива використання даних від 
конфідентів – осіб, яких сьогодні називають інформаторами. Тоді навіть підкрес-
лювали, що «прокурор не повинен користуватися послугами конфідентів, адже 
прокуратора є частиною державної організації і її принижують контакти з такого 
типу особами, а крім того, вона не має обов’язку, на відміну від поліції, запобігати 
вчиненням злочинів» [3, с. 284]. 

Отже, отримавши інформацію про злочин, поліція була зобов’язана зробити 
усе, щоб зберегти його сліди та докази, а також негайно повідомити відповідного 
прокурора про злочин та вчинені нею дії. Такий обов’язок не поширювався на 
випадки, коли йшлося про злочини, що належали до юрисдикції гродських судів 
[6, с. 112]. 

Дізнання, в ІІ Речі Посполитій мало неформальний характер, а дії відповідно до 
ст. 243 КПК документувалися здебільшого у формі нотаток, які для суду не мали 
сили доказу і під час судових засідань такі не можна було зачитувати. Метою 
здійснення процесуальних дій поліцією на стадії дізнання було надати державному 
обвинувачеві дані, що дозволять вирішити, чи варто вимагати судового слідства 
(тобто подавати акт обвинувачення або заяву про початок слідства), чи провадження 
у справі слід призупинити і закрити. Поліція не могла фіксувати доказів для суду, 
оскільки це вимагало б форми протоколу, яка для цієї стадії передбачена не була.  

«Нотатки дізнання мали подавати чітко та по порядку інформацію про перебіг 
та результати проведених заходів, а вразі необхідності також висновки і 
спостереження особи, яка проводила дізнання» [7, с. 21]. Як було вище зазначено, 
у судовій практиці існували тенденції до неврахування положень кримінально-
процесуального кодексу, які забороняли зачитувати нотатки, складені під час 
процесу дізнання. Зокрема, у випадках, коли працівників поліції, які укладали 
нотатки, допитували як свідків на предмет дій, про які вказувалося у цих записах. 
Незважаючи на деякий спротив, Верховний Суд ІІ Речі Посполитої таку практику 
схвалював [8, с. 33]. 

Отже, основними завданнями дізнання відповідно до кримінально-процесуаль-
ного кодексу було з’ясування, чи справді було скоєно злочин, встановлення особи, 
яку в ньому підозрювали і з’ясовування достатніх підстав, аби обвинувач міг 
вимагати порушення судового слідства.  

У подальшому кримінально-процесуальний кодекс ІІ Речі Посполитої зазнав 
змін, характер яких визначався посиленням авторитарних тенденцій в польському 
суспільстві. Передусім зміни були зумовлені прийняттям кримінального кодексу 
1932 р. У зв’язку із внесенням таких змін завдання стадії попереднього слідства 
були окресленні ширше і полягали у: 

– розпитуванні підозрюваних та осіб, які могли щось знати про злочин або 
його виконавців; вказувалося, що «розпитування це збір інформації, а допит – це 
вже фіксація доказу. Отже, можна проводити дізнання проти невідомої особи. 
Використання терміну «розпитування» (замість «допит») підкреслювало, що 
поліція не проводить формального допиту підозрюваного або свідка, а лише 
намагалася від нього отримати необхідну інформацію про злочин і особу злочинця 
[3, с. 268]. У межах цих дій поліція не обмежувалася формальними приписами, 
наприклад, не мусила попереджати підозрюваного, про право не відповідати на 
запитання, а також близьких та родичів підозрюваного, про право відмови від 
свідчення тощо» [9, с. 245]. 
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– дізнання полягало також у збиранні необхідної інформації про особу 
підозрюваного, а особливо про мотиви його дій, ставлення до потерпілого, рівня 
розумового розвитку, характеру, попереднього життя та поведінки після вчинення 
злочину; 

– проведенні опитувань та інших дій, що пов’язані з процесом дізнання. 
Крім цього, необхідно зазначити, що питання, пов’язані з проведення дізнання 

частково були врегульовані і Розпорядженням міністра юстиції від 25 червня 
1929 р., яким затверджено Положення про виконання службових обов’язків 
прокуратур апеляційних та окружних судів. Частина цього положення стосувалося 
поліцейських розслідувань, зокрема у § 111 Розпорядження було зазначено, що «в 
основному прокурор проводить слідство за посередництвом державної поліції». У 
міру необхідності прокурор міг давати комендантам державної поліції або окремим 
працівникам поліції доручення, що мали забезпечити належний перебіг процесу 
слідства [10, с. 31]. 

Що ж до самого прокурорського нагляду, то про такий у положеннях КПК 
1928 р. (у його первісній редакції) не згадувалося, хоча у попередньому слідстві 
вирішальну роль відігравав саме прокурор. Тому можна з впевненістю говорити 
про нагляд прокурора за процесом дізнання. Як вказують польські науковці 
міжвоєнного періоду, усі дії, необхідні для встановлення предметної та суб’єктної 
оцінки вчинку, прокурор міг провести особисто, безпосередньо або за посеред-
ництвом поліції (а також суду в певних передбачених законом випадках). Хід та 
напрям попереднього слідства залишалися в руках прокурора, від рішення якого 
залежала подальша доля справи [4, с. 275]. 

Отже, як вже було неодноразово зазначено, попереднє слідство прокурор міг 
проводити самостійно, або ж доручити його проведення поліції, яка крім повно-
важень передбачених розділом І книги VI Кримінально-процесуального кодексу 
мала ще й інші повноваження, які ґрунтувалися і на нормах кримінально-проце-
суального законодавства:  

– подавати клопотання про накладення грошового штрафу або щодо 
конфіскації майна обвинуваченого відповідно до вказівок, наданих у цивільно-
процесуальному законодавстві для забезпечення позову (ст. 58 § 1 КПК); 

– подавати клопотання щодо накладення стягнень на майно поручителів 
обвинуваченого (ст. 58 § 2 КПК); припис мав на меті запобігти ухиленню обвину-
ваченого (підозрюваного) від виконання вироку після того, як він набуде законної 
сили;  

– виконання судових дій в процесі дізнання, які регулювалися розділом ІІ 
Книги VI КПК 1928 р. Це важливі дії і на них варто звернути увагу, адже саме 
поліція стала органом, який виконував їх фактично і в широкому обсязі. Судові дії 
в процесі дізнання виходили за межі головної мети проведення дізнання, що 
полягала у зборі інформаційного матеріалу для обвинувача і мали на меті фіксацію 
доказового матеріалу [9, с. 149]. Відповідно до ст. 251 КПК 1928 р. судові дії під 
час проведення дізнання проводились у випадку такої потреби, слідчим суддею або 
гродським судом у відповідь на заяву особи, що вела дізнання і полягала у таких 
діях: допиті підозрюваного, вчинення дій для збереження слідів злочинів; допиті 
під присягою свідка, зізнання якого має важливе значення для слідства та є загроза, 
що свідок не зможе бути присутнім на головному слуханні або що свідок без 
присяги не скаже правди. Після внесення змін до КПК у 1932 р. додатково 
з’явилося наступні функції: допит в якості свідків потерпілого та осіб, які 
затримали або привели підозрюваного чи прибули одночасно з ним; допит свідка, 
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який проживає за межами округу окружного суду або віддаленого відділу 
відповідно до даної справи. Згідно зі ст. 254 КПК 1928 р., якщо судді не було на 
місці, а зволікання могло призвести до зникнення слідів чи доказів злочину, 
державна поліція (або прокурор) в ході слідства мала право заміняти суддю під час 
виконання дій, що вказані в ст. 251 КПК. Умовою виконання цих дій замість судді 
прокурором або поліцією була відсутність судді на місці. Ця умова мала місце не 
лише тоді, коли суддя не працював в населеному пункті, де мала бути проведена 
дія, а також тоді, коли спроба чекати на прибуття судді, що виконував службові 
обов’язки в цьому населеному пункті, могла унеможливити досягнення мети дії, 
що виконувалася [9, с. 151]; 

– на підставі ст. 243 § 2 КПК 1928 р. поліція могла керувати дослідженням, яке 
проводили експерти, а якщо умови дослідження цього потребували – поліція могла 
встановити експертам строк подання експертного висновку, а також видати їм під 
розписку предмети, які підлягали дослідженню – відповідно до ст. 135 КПК; 

– відповідно до ст. 167 КПК 1928 р. прокурор та поліція мали право «у будь-
який момент затримати підозрюваного, якщо є необхідні підстави для видачі 
постанови про арешт, а зволікання могло б призвести до втечі підозрюваного або 
втрати слідів злочину». Проблематику затримання регулювала Книга IV під 
назвою «Запобігання ухиленню від суду». Якщо протягом сорока восьми годин від 
моменту затримання органи влади не вручать підозрюваному витяг постанови суду 
про арешт, затриманого відпускали на волю. В ході попереднього слідства могли 
використовувати заходи, що запобігають ухиленню від суду: тимчасовий арешт, 
грошова застава і порука, заборона змінювати місце проживання, нагляд поліції 
або інших органів [8, с. 35]. Усі згадані засоби міг застосовувати винятково суд. 
Поліція була органом, що вводила в дію один із запобіжних заходів у вигляді 
поліцейського нагляду, що регулювалося Книгою IV («Запобігання ухилення від 
суду») в розділі ІІІ під назвою «Заборона переїжджати, нагляд Поліції»; 

– якщо місце перебування обвинуваченого було невідоме, суд з власної 
ініціативи або за заявою обвинувача приймав рішення про розшук обвинуваченого 
поліцією (ст. 188 та 189 КПК 1928 р.). 

На завершальному етапі дізнання відповідно до норм кримінально-
процесуального законодавства ІІ Речі Посполитої діями поліції є: 

– відносно справ державного обвинувачення, що належали до компетенції 
окружного суду – надання актів прокуророві; 

– відносно справ державного обвинувачення, що належали до компетенції 
гродського суду – відсилання актів до цього суду разом із обвинувальним 
рішенням або рішенням про призупинення чи анулювання дізнання; 

– відносно справ державного обвинувачення, що належали до компетенції 
гродського суду – надсилання актів до цього суду без будь-якого рішення. 

Якщо ж поліція отримувала справу з дорученням прокурора про проведення 
дізнання, то після його завершення зобов’язана була подавати акти прокуророві, 
навіть якщо результати проведеного дізнання свідчили, що справа належить до 
компетенції гродського суду [7, с. 29].  

У випадку, коли державний обвинувач визнавав, що обставини, подані у 
повідомленні про злочин, або результати попереднього слідства забезпечували 
достатньо підстав для початку судового розслідування, він складав рішення про 
проведення слідства або вносив обвинувальне рішення (ст. 245 § 1 КПК 1928 р.). 
Таке законодавчо закріплене положення передбачало три варіанти можливого 
результату попереднього слідства: 
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– подача прокурором клопотання про початок судового розслідування 
(слідства); до клопотання про проведення слідства додавалися нотатки дізнання; 

– подача на основі матеріалу, зібраного в ході дізнання, обвинувального рішення, 
причому Поліція могла складати обвинувальні рішення лише до гродського суду; 

– третім результатом дізнання могло бути його призупинення.  
Що ж стосується основного слідства, то таке вважалося судовим розсліду-

ванням і велося судовими органами – судовим слідчим, якому надавали цю справу 
відповідно до прийнятого в окружному суді поділу обов’язків або за заявою 
прокурора – суддею, якого голова окружного суду призначив вести цю справу або 
гродським судом. Як було зазначено у документах: «Інституція судового слідчого – 
це складова підготовчого слідства. Своєрідність цієї стадії кримінального процесу 
полягала у тому, що крім скаржника та обвинувача в особі прокурора, який збирав 
інформацію про злочин та його виконавця, виступає незалежний та безсторонній 
суддя, що збирає та фіксує докази для суду, який приймає рішення у справі» 
[11, с. 87]. Що ж стосується поліції, то така не мала повноважень на проведення 
судового слідства, хоча для судді, що проводить слідство з метою забезпечення та 
фіксації доказів, які могли б бути втраченими, державна поліція могла вживати 
деякі заходи, визначені законодавством. 

Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що на необхідності визначення 
меж діяльності та ролі польської державної поліції як органу державної влади у 
кримінальному процесі було наголошено ще в міжвоєнний період, що і знайшло 
своє відображення в Кримінально-процесуальному кодексі 1928 р. Правові 
доктрини разом з практичними доробками цього періоду мали неабиякий вплив на 
розвиток підготовчої стадії кримінального процесу, а також зросту ролі та повно-
важень поліції. Тому саме поліція з її законодавчо закріпленими повноваженнями 
відігравала надзвичайно велику роль у кримінальному процесі тогочасної Польщі, 
надаючи необхідну допомогу іншим органам, що розслідували злочини та здій-
нювали правосуддя. 
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ФУНКЦИИ ПОЛИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША (1921–1939 гг.) 

О. Билецкая 

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

В статье исследуются основные задачи и функции полиции на каждой из стадий 
уголовного процесса Республики Польша в период 1921–1939 гг. Дана правовая оценка 
действиям полиции во время выполнения задач определенных уголовно-процессуальным 
законодательством. Проанализированы взаимоотношения между органами государствен-
ной власти и полицией в ходе расследования и раскрытия преступлений во II Речи 
Посполитой. 

Ключевые слова: полиция, Уголовно-процессуальный кодекс, дознание, следствие, 
прокурор. 

THE FUNCTIONS OF THE POLICE IN A CRIMINAL TRIAL  
OF THE REPUBLIC OF POLAND (1921–1939) 
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The article deals with the main tasks and functions of the police in each of the stages of the 
criminal procedure of the Republic of Poland between 1921–1939. The legal assessment of the 
police action during the execution of the tasks of criminal procedural law was provided. The 
relations between public authorities and the police in the process of investigation and crime 
disclosure in the Polish–Lithuanian Commonwealth were analyzed. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЙ  
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ПРАВО ВОЛОДІННЯ 

ЗЕМЛЯМИ У ТАВРІЙСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. 

Е. Ванієв 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 7900 Львів, Україна 

У статті проаналізовано нормативну базу, яка регламентувала діяльність Комісій з 
розгляду земельних спорів у Таврійській області. Виділяються позитивні та негативні 
аспекти як правової регламентації роботи Комісій, так і досягнуті їх працівниками практичні 
результати.  

Ключові слова: комісія, Крим, земельні спори, право власності. 

Ефективне вирішення земельного питання нерозривно пов’язано із взаємодією 
державних та місцевих органів. Законодавча регламентація правових механізмів 
діяльності представників влади задає напрям вектора розвитку їх взаємовідносин із 
суспільством. Практичне виконання поставлених завдань здебільшого лягає на 
створені державою комісії на місцях. Від компетенції їхніх працівників залежить 
рівень якості роботи, яку вони виконують. Ця практика не є винаходом сучасності. 
Із приєднанням Криму до складу Росії в його історії відкрилася нова сторінка. 
Нового імпульсу набула й гострота земельного питання, для вирішення якого 
владою були створені спеціальні комісії. Історико-правовий аналіз законодавства, 
яке регулювало їх діяльність на території півострова у контексті сьогоденної 
роботи аналогічних інститутів допоможе виявити позитивні та негативні аспекти 
практики цих органів стосовно відповідних історичних умов. 

У російській дорадянській історико-правовій літературі лише в загальних 
рисах окреслювали загальні напрями діяльності Комісій. Майже немає спеціальних 
праць вчених, присвячених цій темі, які б дослідили правовий аспект діяльності 
утворених комісій. Дослідник Криму Ф. Лашков у своїх роботах зачепив практичний 
аспект судової практики комісій, не приділивши достатньої уваги дослідженню 
нормативної бази, яка регламентувала їх діяльність. 

Метою дослідження є дослідити нормативно-правову базу діяльності Комісій, 
заснованих в Таврійській області на початку 19 ст. для розбору земельних спорів, 
встановити її позитивні та негативні аспекти.  

Другого грудня 1797 р. імператор Павло І наказано графу Каховському врегулю-
вати питання скарг, що надходили з приводу незаконного відібрання земель у Тавриді 
в місцевого населення [1, с. 115]. 10 липня 1798 р. графом було видано ордер на 
створення Комісії для розбору претензій татарських поселян на землі, віддані 
володільцям [1, с. 115–116].  

Ордером покладали на Комісію обов’язок виїзду на місце спору з правом 
вимагати від сторін, які сперечалися, як докази правопідтверджувальні документи, 
якими вони могли володіти, та складання власної думки з приводу спору, які 
згодом надходили на остаточне вирішення самим графом. Ордер докладно не 
регламентував діяльність Комісії, не посилався на вже наявні правові норми та не 
створював нові. Рамки її функціонування були дуже розмиті. У Тавриді влада 
вперше зустрілася з ситуацією, коли потрібно було серйозно зайнятися питанням 
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розподілу земельної власності. Така недбалість залишала великий простір для 
свавільного вирішення справ на користь зацікавлених осіб.  

Сучасник тих подій, Д. Мертваго відмітив, що «повільність комісії та порядок 
нестерпно обтяжливі причиною, що за три роки її існування жодної справи не 
вирішено і навіть половини паперу не розібрано і не прочитано [2, с. 185–186].  

Однією з причин невдачі діяльності Комісії була відсутність юридичних 
важелів притягнення до відповідальності винних у неправильному розгляді справ 
осіб-членів Комісії, відсутність встановленого правового механізму розгляду справ 
через відсутність відповідних норм та аналогічних прецедентів у минулому, слабке 
використання тих засобів розгляду, яке надавало мусульманське право, та налашту-
вання поміщиками поселян проти себе.  

Іменними сенатськими указами від 18 травня 1802 р. та від 19 травня 1802 р. 
було створено нову Комісію для вирішення спорів про право на володіння землями 
на Кримському півострові [3; 4; с. 143, 150]. До наказу було додано правила, якими 
мала керуватися Комісія у своїй діяльності. У преамбулі було наведено норми з 
докладу від 19 жовтня 1794 р. та указу від 17 вересня 1796 р. У першому було 
зазначено, що маєтки всіх таврійських мешканців, які належали їм за спадком, або на 
інших законних підставах, треба було залишити у їх вільному володінні, 
розповсюджуючи цю свободу і на їх спадкоємців [4, с. 150]. Це положення не 
враховувало специфіку регіону, де жоден мешканець-мусульманин майже не мав 
жодних письмових підтверджувальних документів на право володіння. Зважаючи 
на те, що такі акти легко могли набути російські переселенці, ми бачимо, що закон 
не розповсюджувався рівномірно на всіх підданих, а займав бік зацікавленої 
сторони, якою й були переселенці. Зазначені положення використовувалися на 
захист думки, що Уряд ніколи не мав на меті роздавати у Криму землі, що були у 
володінні, а лише вільні – для заселення. Кримські землі були розділені на чотири 
розряди. Перший склали ханські землі. До другого увійшли мурзинські землі. До 
третього розряду було зачислено маєтки татар-поселян. Встановлення як під-
тверджувальних документів на право власності купчих кріпостей (документів 
купівлі-продажу – авт.) та інших письмових формальних документів серед 
неграмотного поселянського населення було однією з головних законодавчих 
помилок. Прогалина у праві містилася не тільки у відсутності законодавчої бази, а 
й у нелегалізації підтверджувальних актів, які були прийняті у Кримському 
ханстві. Крім того, не враховували усний характер більшості угод серед населення. 
До четвертого розряду увійшли вільні землі. Розрізнялося два випадки їх 
утворення: землі не заселялися за часів Кримського ханства, або під час колонізації 
вони були знайдені переселенцями незаселеними та незайманими. До складу 
вільних земель входили не тільки незаселений масив земельного фонду Криму, а й 
землі, залишені автохтонним населенням, яке емігрувало у Туреччину. Вільні землі 
утворили собою перше джерело, з якого влада роздавала маєтки новітнім пере-
селенцям та наближеним особам.  

Комісія отримала у керування в своїй діяльності п’ять основних правил:  
1) так звані ханські землі належали тим татарам, яких уряд застав як 

мешканців, й ніхто не мав права роздавати їх у вигляді вільних земель поміщикам 
[4, с. 150];  

2) не було підстав для затвердження за поміщиками роздачі земель, які залиши-
лися заселеними під час зайняття того краю;  

3) землі, продані мурзами та іншими власниками приватним особам під час 
переселення, або після нього, чи іншим засобом відказані, належали новим 
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набувачам. Жителі, що мешкали на цих землях, були повинні або прийняти на себе 
повинності до нових поміщиків, або просити керівництво про призначення їм 
інших вільних земель. Місцевий уряд був зобов’язаний відвести їм на кожну 
родину по 60 десятин у плоскій частині півострова, дати їм усілякі засоби до 
зручного поселення. Жоден з поміщиків не мав права підвищувати податок 
мешканців [4, с. 151];  

4) усі землі, якими володіли татари на праві власності та безподатково, чи інші 
люди, до часу російського правління, або набуті після нього купівлею й законними 
угодами від осіб, що мали право на продаж, були залишені ними та їх нащадкам. 
На підтвердження цих прав приймали як доказ не тільки купчі кріпості та інші 
формальні закріплення, але й показані присягою, затверджені за їх обрядом 
[4, с. 152];  

5) права поміщиків, отримані від казни чи від перших набувачів, не могли бути 
піддані жодному сумніву та суперечці [4, с. 152].  

За допомогою встановлення цих правил Уряд легітимізовував шляхом 
утворення спеціальної комісії процес присвоєння земель місцевого населення 
російськими переселенцями. Вони були наділені тим обсягом правоздатності, яким 
за ханських часів володіли беї та мурзи. Поселяни були зобов’язані відробляти на 
їхню користь ті повинності, які нібито вони виконували на користь мурз. У законі 
не було враховано, що у Кримському ханстві ніколи не існувало рабства між 
мусульманами. Санкції мурз за невідробіток повинностей мали більш формальний 
характер та виконувалися добровільно як традиція, а не примусовий обов’язок. 
Санкції застосовувалися лише у надзвичайних випадках. Влада вводила новий 
порядок, намагаючись ввести місцевих поселян у статус звичайних кріпаків. 
Дослідивши законодавство Кримського ханства, вона сприйняла його букву, а не 
дух. 23 квітня 1804 р. було видано Найвище затверджене доповнення до правил 
Комісії, заснованої в Криму для розбору земельних спорів [5, с. 288]. Гл. 1 акта 
визначала коло предметів, які підлягали провадженню в Комісії. Згідно зі ст. 1 гл. 1 
всі земельні спори між старими володільцями, й новими поміщиками, мали 
розглядатися в Комісії за скаргами та позовами однієї зі сторін [5, с. 288]. Ця норма 
встановлювала обсяг повноважень Комісії, проте не враховувала випадку 
залякування порушником права власності потерпілої сторони. Виникали інші 
обставини, які могли об’єктивно чи суб’єктивно перешкоджати одній зі сторін 
подати належно оформлений позов у Комісію. Спори між особами одного стану 
належали до провадження Комісії тільки у разі наявності обставин, зазначених у 
ст. 1 доповнення. В протилежному випадку, такі позови уповноважені були 
розглядати губернські та повітові місця [5, с. 288]. Ст. 3 до компетенції Комісії 
було зачислено земельні спори між приватними особами [5, с. 288]. Її діяльність 
обмежувалася саме розбором скарг. Комісія не займалася відшукуванням вільних 
земель у володіннях приватних осіб. У разі виявлення цієї категорії в процесі 
провадження, вона мусила повідомити про це у Межову контору [5, с. 288]. 
Ст.ст. 4–6 гл. 1 обмежували діяльність Комісії у таких випадках: ст. 4 Комісію було 
звільнено від функції проведення межування кримських земель, адже вона була 
зачислена до компетенції спеціально створеної Межової контори. Якщо член 
контори потрапив на землі, які перебували у провадженні Комісії, її рішення та 
видані плани для межувальника були обов’язковими й не могли бути піддані 
подальшому оскарженню [5, с. 288–289]. Згідно зі ст. 5 Комісія не вчиняла нарізу 
землі казенним поселянам [5, с. 289]. Ст. 6 забороняла Комісії розглядати спори 
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щодо земель, які були за Перекопом. Її діяльність було обмежено територією 
Кримського півострова [5, с. 289]. Ст. 7 гл. 1 Комісії дозволялося вирішувати 
земельні спори, які вже були розглянуті в присутніх місцях [5, с. 289]. Ст.ст. 8–9 
гл. 1 дія цього правила не розповсюджувалася на ті угоди, що були укладені мирно 
між двома сторонами, хоча б вони й не узгоджувалися із новоприйнятими нормами 
[5, с. 289]. Мирне укладання угод не заборонялося й після прийняття зазначеного 
закону. Це спричинило на практиці судову тяганину, зволікання із винесенням 
законного рішення, що створювало незручності для сторін, вносило незрозумілість 
із застосуванням нормативних положень. Рішення, оголошене судом, могло бути 
визнане незаконним не внаслідок провадження процедури апеляційного розгляду 
судової справи судом або комісією вищої інстанції, а внаслідок прийняття закону, 
що постановляв скасувати всі попередні судові вироки та розпочати судовий 
розгляд відповідно до новоприйнятого законодавства. Ст. 12 ч. 1 гл. 2 визначала 
строки подачі скарг у Комісію, які становили для мешканців Криму з дня 
публікації в мечетях та відомостях 4 місяці, для мешканців Росії 6 місяців, 
закордонних мешканців – 12 місяців [5, с. 289]. В п. 3 ст. 12 ч. 1 гл. 2 було 
зазначено, що у разі пропуску встановленого терміну особа втрачала право на 
подання скарги, оскільки після завершення строків Комісія не приймала скарг з 
приводу спорів про землю [5, с. 289]. Прогалиною досліджуваної норми було 
непередбачення обставин, які об’єктивно могли завадити фізичній особі вчасно 
подати скаргу й на які вона не могла вплинути. Особливо це стосувалося 
мешканців Росії та закордону. Згідно із п. 3 ст. 13 ч. 1 гл. 2, неявка сторони після 
сплину встановленого терміну не перешкоджала розгляду справи [5, с. 289]. Ст. 14 
ч. 2 гл. 2 розрізняла 2 види документів, які були легітимними у Тавриді: давні та 
сучасні. Під давніми розумілися всі документи, що підтверджували володіння до 
приєднання Криму у склад Росії. Під сучасними – ті, якими затверджувалися 
пожалування, купівля та спадкове право після приєднання Криму до Росії 
[5, с. 289–290]. Суперечливим було правило ст. 15 ч. 2 гл. 2, яке у спорах між татарами 
та новими поміщиками надавало перевагу письмовим документам [5, с. 290]. 
Станом на 1804 р. владі було відомо, що переважна більшість кримськотатарського 
населення не мала письмових право підтверджувальних документів, так само, як і 
про факти зловживання російськими поміщиками незнанням кримськими татарами 
російської мови та законів. Прийняттям зазначеної норми російська влада стала на 
бік поміщиків, легітимізувавши використання зручних та зрозумілих для них 
правових механізмів. Такий спосіб вирішення ставив тих кримських татар, які за 
старих часів здійснювали правочини на взаємодовірі, та тих, які стали жертвами 
шахрайства поміщиків, у юридично беззахисне становище. Ст. 16 ч. 2 гл. 2 вводила 
правило переваги старих документів над новими у разі їх рівності [5, с. 290]. 
Нормою не було встановлено правового механізму забезпечення її виконання. Не 
зрозуміло, хто, й за якою процедурою мав визначати рівність документів, які 
засвідчували право власності на землю, або їх фальсифікацію. Ця проблема була 
актуальною, оскільки зацікавлені поміщики звинувачували кримських татар у 
недобросовісності та підробці правопідтверджувальних документів, замовчуючи 
факти власних злочинів. Ст. 17 ч. 2 гл. 2 визначала випадки застосування присяги, 
яка називалася «yuc dalah» (юч далакх – авт.) у разі недостатності письмових 
доказів про право власності на землю з боку давніх володільців [5, с. 290]. Ст. 20 
ч. 4 гл. 2 встановлювала загальне правило: рішення, прийняті Комісією, є 
остаточними, й не підлягали оскарженню навіть в Урядовому Сенаті [5, с. 290]. 
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Зазначена норма була однією з найважливіших в законі, оскільки фактично надавала 
Комісії безмежний обсяг повноважень. Вона не закладала правових механізмів 
запобігання зловживання повноваженнями членами Комісії. Досліджуване правило 
без юридичних важелів захисту місцевого населення, створювало нерівні умови 
для сторін під час захисту прав на земельну власність. Ст. 21 ч. 5 гл. 2 скасовувала 
десятирічну земську давність [5, с. 290]. Це не тільки розширювало коло справ, але 
й надавало підстав для привласнення земельних ділянок тим з перших поміщиків, 
яким спочатку не вдалося досягти своєї мети. Згідно з п. 1 ст. 28 гл. 3 татари 
повинні були бути вільними [5, с. 291].  

Шостого липня 1806 р. було видано іменний указ «Про додаткові розпоряд-
ження для успішнішої дії Комісії в Криму, заснованої для вирішення земельних 
спорів» [6, с. 423]. Член Комісії уповноважувався вести паралельно кілька справ, а 
не зосереджуватися на одній. Ця міра мала полегшити судовий рух справ, однак не 
забезпечувала об’єктивного неупередженого розгляду кожної окремої справи, 
оскільки суддя не міг бути повністю зосереджений тільки на ній, самостійно 
ознайомитися зі всіма спірними сторонами та наданими ними доказами. У правилах 
жодної норми не присвячено правовому регулюванню відповідальності члена Комісії 
у разі зловживання власним службовим становищем, або винесення незаконного 
рішення після розгляду справи. 

Дослідивши нормативно-правову базу діяльності Комісій у Таврійській області, 
ми виявили, що загалом вона надала органу їм великого обсягу повноважень, не 
передбачивши юридичної міри відповідальності членів Комісії за вчинення злочинів 
при виконанні службових обов’язків. Такі норми відсутні в текстах законів. Не було 
правових механізмів забезпечення об’єктивності членів Комісії при розгляді земель-
них справ. Діяльність Комісій слід визнати суперечливою. З одного боку, був проведе-
ний моніторинг земель Таврійської області, визначена кількість землеволодіння 
майже кожного мешканця регіону, встановлено грошову оцінку розділених на 
розряди кримських земель. З іншого – безпосередній обов’язок Комісій по розгляду 
скарг та позовів щодо встановлення права власності на землю не досяг своєї мети. 
Органи зволікали із розглядом справ, процесу, число земельних спорів постійно 
зростало. Крім того, дані моніторингу також було використано у якості інструменту 
сприяння поміщикам при втіленні їх цілей. Правове встановлення норм, що визначили 
правила діяльності Комісій, дозволило відносно впорядкувати провадження спорів 
про право земельної власності та сильно вплинуло на подальший розвиток земельних 
відносин в Криму. 
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В статье проанализирована нормативная база, которая регламентировала деятельность 
Комиссий по рассмотрению земельных споров в Таврической области. Выделяются 
позитивные и негативные аспекты как правовой регламентации работы Комиссий, так и 
достигнутые их работниками практические результаты.  
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ВОЛОХИ ТА ПРАВО ВОЛОСЬКЕ  
В ДАВНІЙ ПОЛЬЩІ* 

П. Домбковський 

У кожного прибулого, що завітає до Львова, повинна викликати захоплення 
виструнчена та гарна вежа церкви, відомої як волоська. Це наче символ тісних 
зв’язків, які пов’язували свого часу Польщу, а власне її південно-східні регіони, з 
Волощиною. 

Волохи прийшли до Польщі частково з Волощини, а частково з Угорщини. 
Відшукуємо їхні поселення вже у Х ст. Знаходимо їх як у землях королівських, так 
й у шляхетських та духовних. Волоські поселення, звані також «валашські», були 
переважно у підніжжі Карпат та на їхніх північних схилах, зазвичай у межах 
Руського воєводства. Деколи ці поселення засновувались і у низинах. Знаходимо їх 
у Сяноцькій, Перемишльській, Самбірській, Жидачівській, Львівській, Галицькій 
землях і далі на північ у повітах Лежайському, Любачівському, Белзькому, 
Городельському, і навіть у давньому повіті Грабовецькому Белзького воєводства, у 
повіті Луцькому воєводства Волинського. Найновіші дослідження вказали на 
існування волоських поселень на землі Холмській, наприклад, Вереще недалеко на 
північ від Райовця, Кошин і Воля Кошинська на схід від Ханська. Найдальшим 
північним волоським поселенням, яке нам відоме, була Волоська Воля, закладена у 
Влодавському повіті. 

Особливість цих поселень виявлялася колись навіть у самій назві, як приклад 
Волоща, Волощина, Влaхи, Воля Волоська, Волоське Село, Волошиново, Волохи, 
Волочиськ, Волоська Кобильниця, Волоська Писарівка, Волоська Руда, Волоська 
Рутка, Волоська Тирава, Волоська Вєсь, Волоські Розтокі, Волошин, Волошинова 
Воля [1] та ін. Не було це однак обов’язковим, тож маємо низку волоських 
поселень, хоча їх характер не проявляється зовні у самій назві, наприклад Устрики, 
Стебник, Слотсько [2], Бабиця, Стрільбичі (в жупі Сольській) [3], Лінина (біля 
Старого Самбора) [4] та ін. 

Оскільки волоські поселення лежали поруч з поселеннями, заселеними руськими 
селянами, то для розрізнення зазначали це колись у самій назві. Наприклад, маємо 
села: Болехів Руський і Болехів Волоський, Незаблеч Руський і Незаблеч Волоський 
[5]. Є також поселення, в яких  частина селян знаходилась на волоському праві, а друга 
частина, наприклад, на праві німецькому. Такі відносини панували, наприклад у 
селі Губичі в Дрогобицькому старостві [6], в Розгадові біля Поморян [7]. 

Волохи були, отже, сільськими мешканцями, займалися головно випасанням 
численних стад худоби, зокрема овець. Їхні поселення були вилучені з-під впливу 
права посполитого і вони керувалися правом волоським (ius Valachicum). Право це 

––––––––– 
* Переклав з польської мови Роман Шандра. 
Ця праця є перекладом статті видатного вченого – історика права Пшемислава Домбковського, 

професора права Львівського університету (тепер Львівський національний університет імені Івана 
Франка), що була опублікована у томі 1 збірки «Історичні студії присвячені Станіславу Кутшебі» 
(Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby) виданої в Кракові у 1938 р. (С. 105–118). Стаття 
присвячена історичним та правовим проблемам поширення, становлення та розвитку звичаєвого 
волоського права у гірських районах Галичини. 
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містило у собі багато складових німецьких, частково також складові угорські. 
Опиралося воно на звичай і на практику волоських судів. Чи були якісь списки 
цього права, укладені на території польської держави, нічого про це не знаємо. 
Може бути, що детальні дослідження у цьому напрямку допомогли б виявити такі 
пам’ятки права. Однією з характерних рис цього права була певна первісна 
суворість [8]. Волоські мешканці сходилися щоразу двічі на рік на так звані збори, 
на яких радилися щодо справ господарських і здійснювали судочинство. Ухвали 
таких судів називалися «токмами» [9]. 

Як єдиний знаний нам слід цього волоського судочинства можемо додати 
записку львівську від 1 лютого 1453 р. Ця записка розкриває склад такого волось-
кого суду (iudicium Valachicum). Складався він із семи членів (iudicеs Valachicum), в 
ньому було 3 князів, один з князів був головуючим суду. Суд був колегіальний, 
усі правочинності судді здійснювали спільно («extunc iudices Valachici sedentes in 
iure interrogaverunt, dicentes») [10]. 

Очолював волоське поселення голова, котрого звали князем, управління якого 
було прирівняне до польського, та, відповідно, німецького солтиса і руського 
отамана (тіуна). Кілька чи, відповідно, кільканадцять поселень, об’єднаних разом, 
утворювали одну країну, на чолі якої стояв крайник або воєвода (вайда волоський). 
Князь і воєвода були урядниками, насамперед, судовими, князь мав для допомоги 
трьох так званих шалашників, а воєвода – князів відповідних поселень. Ці 
крайники та князі (по латині називалися колись directores) [11], наділені значною 
юрисдикцією по відношенню до своїх людей і значними доходами, також наділені 
землею (від 2 до 5 ланів), виконуючи військову службу на чолі своїх волоських 
підрозділів, посідали вище становище суспільне і неодноразово переходили в ряди 
польської шляхти. 

Князі волоські були визначені у податкових універсалах XVI i XVII ст. на рівні 
з війтами і солтисами, і обтяжені збором, подібно як і ті, хоча у нижчому розмірі. 
Податкові конституції накладали на них крім звичайного збору, ще й додатковий 
збір різноманітної величини, від 15 грошів навіть до 10 злотих. Повинні були 
платити цей особливий збір однаково як князі в угіддях королівських, так і князів 
духовних, шляхетських і міських угіддях, часом, однак, князі в угіддях коро-
лівських платили збір нижчий. Платили вони цей збір від волоку або від лану. У 
разі несплати збору їм загрожувала втрата майна (privatio bonorum) [12]. 

Князі утворювали також певний допоміжний державний орган під час визна-
чення і збирання податків від волоських мешканців. Вони повинні були особисто 
під присягою надати атестацію поборщику, скільки є волохів у цьому селі та 
скільки мають землі та, відповідно, худоби [13]. 

Правове становище волоських поселенців було кращим, ніж поселенців 
руських. Служили вони у війську, вирушаючи у військовий похід разом зі своїми 
князями та панами. Так постановлено в галицькому laudum від 2 липня 1444 р.: 
«Item eciam quando movebitur Leopoliensis et Haliciensis terra ad expedicionem, extuns 
omnes domini debent destinare omnes ipsorum Walachos» [14]. 

Вихід волоських осадників з села був простішим. Вони могли це робити навіть 
літом, не так, як селянин руський, який міг вийти лише в період Різдва (так принаймні 
стверджує Линниченко). Платили за вихідний лише 12 грошів, тоді як з русинів 
стягували цілу гривню [15]. Не стягували з них також відумерщину, що стягувалась з 
руських селян [16]. Їх не змушували до панщини, з них не стягувався чинш. 

У волоських поселеннях застосовували вищі покарання, за крадіжку карали 
набагато суворіше. У разі схоплення волоського селянина по гарячих слідах він 
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зобов’язаний був сплатити штраф у 10 разів вищий від звичайного штрафу. Інші 
селяни платили в такому випадку 3 гривні, волоське населення – 30 гривень, «quia 
sunt iuris Valachici» [17]. 

Відповідно до своєї господарчої діяльності поселенці сплачували данину 
головно вівцями (десятина або навіть двадцятина від баранів, овець). Врешті у 
таких селах волоських над тими людьми могли тяжіти також інші обов’язки, як 
приклад, у пізніший період існував обов’язок переганяти худобу на торги та ярмарки, 
доставляти пошту, ходити з сітями на берег. 

Окрім повинностей на користь пана, «волоські» села – як зазначають зборові 
універсали XVI i XVII ст. – були зобов’язані платити певний податок на користь 
держави, а це, насамперед, від ріллі, якщо нею володіли, також від дворищ, а за їх 
відсутності від худоби, а також від овець і корів, при цьому як одиниця виміру 
використовувались 100 овець або 10 корів. Податок з ріллі чи дворища був удвічі 
вищим, ніж від овець та худоби. Як ми зазначали, князі зобов’язані були надавати 
відповідну атестацію збирачам податків щодо кількості худоби [18]. Очевидно, по 
мірі потреби розмір цих податків змінювався, наприклад, відповідно до конституції 
1591 р. становив він 15 грошів від дворища, а від 100 овець чи 10 корів 10 грошів 
[19], натомість конституція 1620 р. наказує платити від дворища по 8 злотих, а від 
100 овець чи 10 корів по 5 злотих і 10 грошів [20]. 

Волоське право було спочатку пов’язане з окремою народністю волоською. 
Однак згодом, подібно зрештою як і щодо осад, які ґрунтувалися на праві 
німецькому, вже не було цієї тісної єдності між правом і народністю. Це могли 
бути люди місцеві, польські, головно руські, яким надавалось волоське право, 
оскільки займалися переважно пастушим господарством. 

Волохи оточені навколо переважаючими руськими людьми, близькі до них 
вірою, суспільним рівнем, заняттям, з часом повільно русифікувалися. Набагато 
рідше вони полонізувалися, як, наприклад, в Зубрі і Свіржі у Львівській землі [21]. 
Їхні поселення втратили з часом характер винятково пастуших сіл і перетворилися 
в поселення сільськогосподарські. 

Колонізація волоська викликає у внутрішніх справах Польщі певну аналогію з 
колонізацією німецькою. Вона була доведеним фактом, хоч можливо не таким 
відомим, як німецька колонізація. Ця остання походила із заходу, а перша – з 
півдня. Колонізація німецька охоплювала міста і села, й поширилася по цілій 
країні; колонізація волоська відносилася лише до сіл та охоплювала лише південь і 
схід польської держави. Колонізація німецька мала надзвичайно важливе значення 
для організації торгівлі і промисловості, волоська мала таке значення лише для 
сільського господарства та випасання худоби. Колонізація німецька надала Польщі 
вищий етнічний елемент з культурного погляду, волоська надала елемент, розвинутий 
фізично. 

Людність волоська поповнила значною мірою, сьогодні може не так очевидній, 
ряди польської шляхти. Частково це була шляхта, бояри волоські, які перетво-
рилися на шляхту польську, частково елемент нижчий, що походить, насамперед, з 
крайників та князів. 

У Перемишльській землі відшукуємо такі шляхетські родини волоського поход-
ження: Сєнко Мельновський крайник, Ян Кокотек, Артим і Зайн брати, князі зі 
Стажави [22]. Усі вони є означені становим шляхетським прикметником: nobiles. 
Дуже визначною була родина волоських князів в Маковій у сьогоднішньому 
Бірецькому повіті. Це князівство здавна було в руках однієї родини, єдиним най-
визначнішим членом якої був Еліаш, повірений і довірений Пшедбора з Кінецьполя, 
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старости перемишльського, а згодом його сина Миколая, також перемишльського 
старости. Отримав він від цього останнього затвердження свого князівства 1464 р. 
Після нього князівство перейшло до його синів Фєдка і Кунана (1495) [23]. Волось-
кого походження була також перемишльська родина Стебницьких, власників Стебника і 
кількох інших князівств в Стрвяжскій волості Перемишльського староства [24].  

Деякі галицькі родини були походження волоського. Можемо перелічити 
родини: Драгомірецьких, Ляцьких, Пшеросльских, Тарнавецьких, Грабовецьких, 
Шумляньских, Ванвельницьких. Окрім Шумлянських це була дрібна провінційна 
шляхта, що мешкала на південь від Дністра в підгірських околицях. 

Драгомирецькі проживали в провінції Драгомирчани над Малою Бистрицею. 
Була це родина дуже велика, судові записи ХV ст. згадують майже про 20 членів 
цієї родини, хоч насправді їх повинно було б бути значно більше. У пізніших 
століттях окремі гілки цієї родини прибрали для розрізнення різні прізвиська; у 
ХV ст. таких прізвиськ ще не знаходимо, однак відшукуємо дуже велику різно-
манітність імен. Драгомирецькі виводили свій рід від Драгомира, котрий разом з 
братом Станком отримав від князя Володислава Опольського Нове Село (1378). 
Товаришем праці військової та мирної Драгомира був такий собі Нєпжа, який 
разом з братами та синами, про яких у тому самому привілеї з 1378 р. є згадка, 
отримав від Опольського село Старуню; село це Нєпжа заснував власними силами. 
Драгомирецькі дуже шанували цей князівський лист, який був підставою їхнього 
суспільного становища і щитом проти закидів щодо їхнього нешляхетного поход-
ження. Привілей цей затвердив король Сиґізмунд І (1527) і потім у ХVІІ ст. неодно-
разово Драгомирецькі, у разі необхідності, посилалися на цей привілей.  

У другій половині ХІV ст. близько 1378 р. три брати, сини незнаного батька 
Волошина, народженого близько 1348 р., імена яких нам так само невідомі, при-
були в надстримбянську околицю. Один осів у Ляцькому, другий у Переріслі, третій в 
Тарнавиці. Від оцих трьох братів походять три родини: Ляцькі, Пшеросльські, 
Тарнавецькі. Ще в 1448 р. існувала між потомками цих братів певна майнова єдність, 
якої детальніше описати не можемо і яка тоді не була вирішена. 

Ляцьке лежало над середньою течією річки Стримби та її численними притоками; 
була це шляхетська провінція, тому й сьогодні воно називається Ляцьке Шляхетське. 
Вже тоді розпадалося Ляцьке на різні частини (sortes), які згодом отримали окремі 
назви. Перший – засновник родини Ляцьких (1360) – мав двох синів, Михайла 
(1390–1420) і молодшого, імені якого не знаємо (1391–1421), потомків яких стало 
дуже багато. 

Так само сильно розрослися родини Пшеросльських і Тарнавецьких. Оселив-
шись на окраїнах держави, в підгірській околиці, вони найдовше, ніж інші галицькі 
родини, зберегли свою східну культуру, що виявлялося хоча б в іменах, які 
вживали і які в інших родинах переважно вже вийшли з ужитку (Ходко, Балко, 
Іваніш, Драгуш, Омельян) і в їхніх прізвиськах (Головач, Баламут). 

Волоського походження була напевне також родина Грабовецьких. Мешкала 
вона в Грабівцях на карпатському підгір’ї в басейні ріки Чорної Бистриці. Вони 
повністю підпадали під вплив східної культури і заледве під кінець ХV ст. на них 
вплинули віяння заходу. Були це люди войовничі, які нерідко йшли з цього світу 
насильницькою смертю. У їхньому маєтку панували первісні стосунки: побиття, 
крадіжки були серед селян на порядку денному, зберігалося навіть невільництво. 
Грабовецькі спочатку були напевне слугами, посідали Грабівці на підставі 
старостського надання з ХІV ст., якого сьогодні не знаємо. Зобов’язувало воно їх 
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до військової служби і охорони тих країв від ворога. Однак галицький староста 
залишив собі щодо них певні керівні права і з цією метою, а також напевно з 
метою нагляду над ними, затримав у власності певну частину того села, яку 
зрештою надав у володіння Грабовецьким. З іншого боку, староста оберігав їх від 
нападів сусідів. Найдавніший член цієї родини, котрого знаємо – це Михал 
Грабовецький (1401–1418), народжений близько 1360 р., який з трьох синів – Чотки 
(1390–1436), Юрка (1391–1447) і Михала (1392–1447) – залишив родину, що значно 
розширилася. Детальну увагу привертають зв’язки цієї родини через одруження 
дочок з руською шляхтою Перемишльської та Самбірської земель. 

Відмінний образ від вищезгаданих чотирьох родин становила також волоська 
родина Шумлянських з Шумлян на схід від Підгаєць. Була це заможна родина 
землевласників. У ХV ст. ця родина не розширилася так, як у наступних віках і 
також не набула того значення, яке здобула собі у віках пізніших. Знаємо в тому 
віці лише двох найвидатніших членів цієї родини – батька Кундея Андрія (1435–
1462) і сина Івашка (1463–1490). Батько і син були двома протилежностями, син 
був наділений стількома превагами і позитивними рисами, скільки вад та недоліків 
мав батько. Батько дикий, нестриманий, чоловікобивця і наклепник, а син – 
господарський, мирний, швидкий і здібний суддя. 

Волоського походження була також безсумнівно родина Князьдворських. 
Роман Князьдворський (1435–1480), коморник коломийський (1469–1474), окрім 
села Князьдвір під Коломиєю мав село Марківці в Галицькому повіті, яке, однак, 
продав Петрові з Угорників (1463), від дружини Думної мав доньку Рухну, котру 
видав за Гриця Крехівського з Педиковиць (1480). 

Волоського походження був також Сас-Вавельницький (1435–1437), який в 
1435 р. їздив на Волощину; шляхетний Борсан, померлий перед 1485 р., котрий від 
дружини Настасії з Корсова залишив синів Міхну і Василя (1487); Данас, що 
мешкав на Покутті, шляхтич непевної поведінки (1442), бо підозрювався у 
вчиненні крадіжок; шляхетний Стефан Дарабовський або Дарабошович, або також 
Дайрабус, котрий в 1475 р. закупив пустир Ягодинний на річці Тисмениці; мартин 
Кустра (Кішка) з Храпліна і Волосова (1458–1475); Кошава, намісник з Губар 
(1435–1438); Олефір (1463–1464), слуга Яна з Блудників, чиє німецьке походження 
викликало певні сумніви; шляхетний Душота, урядник в Жукові (1444–1464); слуга 
Ян Влок (Влек) (1437–1488). 

Безсумнівно, повинні були бути ще інші родини шляхетські з Галицької землі 
волоського походження. На користь цього свідчить та обставина, що Галицька 
земля, яка знаходиться поруч з Волощиною, підтримувала з нею жваві відносини. 
Цілу низку сіл галицьких було засновано на волоському праві, підраховує їх 
детально Кадлец у своїй праці Valasske pràvo, але підрахунок цей можна ще 
збільшити, наприклад Буковно, Буковець, Черче, Драгомирчани, Негівці, 
Підмихайлівці, Торговиця, Вовчинець. Оскільки така значна кількість людності 
сільської була волоського походження, належить визнати, що і шляхти волоської 
повинно було бути немало. Шляхта галицька в ХV ст. неодноразово сприяла 
воєводам волоським і мала з ними навіть інтриги на шкоду польської держави. 
Їздила на Волощину у своїх справах. Галицьких урядовців, які мали найбільші 
контакти у справах волоських, король використовував для вирішення справ 
державних, висуваючи їх у посольстві (via Valachiensis), наприклад, галицький 
староста Станіслав з Ходча (1460–1462), галицький каштелян Якуб Бучацький 
(1476) [25]. 
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Волохи, які становили сільське населення, а частково й шляхетське, повинні 
були напевне мати своїх представників серед мешканців міст, і насамперед містечок, в 
яких населення сільськогосподарське зустрічалося з міським [26]. Натомість у 
більших містах кількість їх була невелика. Зокрема, наприклад, у Львові протягом 
цілих двох віків (1405–1604) міське право отримали заледве 23 особи, котрі 
походили з Волощини [27]. Записи львівські кінця ХV ст. відзначають двох 
заможних міщан за походженням волохів – Дума (1485) і Сіма (1485–1489). Власне 
Сіма («nobilis Sima Valachus de Leopoli») був капіталістом, який позичав шляхті дрібні 
грошові суми [28]. Думу називають спільником Сіми («socius suus Valachicus»). У 
Дрогобичі жив у половині ХVІ ст. (1552) заможний Петро Валах [29]. Містечко 
Свірж у Львівській землі було засноване на волоському праві [30]. 

Ще до сьогодні є у Польщі родини, а власне, у районах південно-східних, 
назви яких, безсумнівно, свідчать про їх волоське походження, наприклад: Волош, 
Волошин, Волощак, Волощук, Воложецький, Волошанський, Волошинський, Воло-
шинович. 

Стосунки між південно-східними районами Польщі, а власне, Галицької землі 
з Волощиною, були дуже жваві, як в час миру, так і в час війни. Польське сільське 
населення переміщувалося часто до Волощини, польські жінки виходили заміж за 
волоських підданців. Були намагання стримати такого роду еміграцію і в такому 
випадку накладали вищу оплату, що називалася поємщиною [31]. 

Неодноразово втікали селяни до Волощини у зв’язку з утисками з боку панів, 
наприклад з Мартинова [32]. Не бракувало також спроб зі сторони волоських 
господарів і турецьких володарів, аби заманити цих людей за кордон та поселити на 
пустках. Так, наприклад, вишенський сеймик, що відбувся 5 лютого 1714 р., в інструкції, 
наданій послам для примаса і гетьманів, доводить до відома, що «Сераскер паша 
нову колонію на пустках осаджує» й що люди польські «залишають свої доми і 
житла та відходять за Дністер на Волощину» [33]. Господарі волоські також 
неодноразово вербували найманців на польській території [34]. 

Такі намагання саме в цей час приносили успішний результат, коли дохід 
польського населення зникав з огляду на численні війни, переходи військ, 
обов’язковість їхнього утримання, коли це населення, як кажуть, сеймикові лауда 
1714 р.: «з останнього шматка хліба per tot oppressiones оголошено, немає способу 
нести такі важкі тягарі, але навіть самому собі немає чим утримуватись» [35]. У 
1572 р. багато самбірської шляхти у зв’язку з заворушеннями селян втекло до 
Волощини [36]. Або також розбійні групи на власний розсуд прибували з Польщі 
до Волощини для нападів, та навпаки (1615) [37]. 

З іншого боку, і з Волощини прибувало до Польщі населення, чи то добровільно, 
чи то рятуючись від воєн, внутрішніх заворушень та політичних переслідувань. І це 
також було як сільське населення, так і шляхта, чи навіть самі володарі, господарі. 
Відомими є дії великого логофета Мирона Костина, котрий декілька разів шукав у 
Польщі притулку, подібно як і господар Стефан Петриченко, вірний і довголітній 
товариш військових походів Яна ІІІ Собеського [38]. Власне в ХІV і ХV ст. цілими 
селами з-за Карпат прибували люди на Русь під вельможну опіку короля Казимира 
Великого. У цей час починають зростати поселення на волоському праві і постають 
цілі країни з власною організацією [39]. Часто також прибували з Волощини до 
Польщі неспокійні люди, що займалися розбоєм і крадіжками; викрадали, насамперед, 
коней, яких відправляли до Волощини, часом якийсь обкрадений шляхтич гнав 
злочинців до їхнього власного краю [40]. 
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Волоське право відображене у певному особливому типі цих поселень. Оскільки 
поселення пастуші, волоські дворища переважно були розміщені далеко одне від 
одного, їхні поселення були в основному розкидані. Це право впливало навіть на 
сам спосіб побудови і будинків, і господарських споруд. Житлові будинки були 
повернуті на південь, господарські споруди характеризувалися тенденцією до об’єд-
нання під одним дахом і до створення замкнутої окремої загороди. При цьому, дахи 
відзначалися особливою висотою і крутизною, набираючи майже форму стіжка [41]. 

Внутрішньою сполукою, що об’єднувала Польщу з Волощиною, була велика 
королівська дорога (magna via regalis), великий шлях «здавна описаний» або шлях 
волоський, котрий зі Львова через Ходорів, Галич, а далі Чешибіси (Єзупіль), 
Рожнів, Тисменицю, Коломию вів до Волощини [42]. Митниця від Волощини була 
в Снятині. Сполукою цією слугувала також до певної міри річка Дністер, придатна 
для судноплавства, яке організували вже в ХV ст. заможні Бучачці, які досягали аж 
до її витоку і морських берегів [43]. 

Ця дорога, як й інші, що ведуть до Волощини, у військовий час за наказом 
влади неодноразово була розбита та розкидана. Так, наприклад, наказував універсал 
королівський 1618 р. [44]. Подібні розпорядження видавали і господарі волоські, 
наприклад, господар Олександр IV розбив снятинський шлях. Відкрито його знову 
у 1563 р. [45]. 

З волоського населення, яке традиційно було звиклим до військової служби, у 
Польщі в пізніших віках (XVII–XVIII) створювались окремі волоські хоругви у 
формі легкої кінноти. 

Волощина охоче визнавала торговельне верховенство Львова. У 1406 р. прибули до 
Львова бессарабські купці з метою укладення торгового договору. Цього ж року 
молдавський господар Олександр дозволив львівським міщанам вільно здійс-
нювати торгівлю в його краях, звільняючи їх від усіх мит. Ці свободи були 
підтверджені господарем Стефаном у 1434 р., згодом князем Яном Владиславом 
1440 р. [46]. Також купці Краківські мали право торгувати з Волощиною, але з 
урахуванням львівського права складу [47]. 

Купці, їдучи з Волощини до Львова або повертаючись зі Львова у Волощину, 
оскаржені у вчиненні якогось купецького злочину, могли бути притягнуті до 
відповідальності лише в Коломиї. Йшлося тут головно про купців, які торгували 
волами. Такого типу постанову видав 3 лютого 1458 р. Андрій Одровонж зі 
Спрови, воєвода та староста генеральний руський, разом з іншими панами, і була 
вона затверджена королем Казимиром Ягеллоном 3 травня 1472 р. та поширена на 
місто Галич [48]. 

У волоській торгівлі відігравали важливу роль євреї, зокрема львівські. 
Займалися вони головно торгівлею волами. З’їжджалися вони масово на ярмарки у 
Снятині та Коломиї, де був для придбання різний волоський товар. Відомий 
львівський купець Ісак Нахманович торгував на початку XVII ст. у великому обсязі 
волами, закуповував їх на Волощині і переганяв за допомогою своїх «воловців» 
через Польщу в Прусію та Німеччину, куди поставляв їх для потреб війська. 
Перегнані ним стада налічували деколи аж 836 волів [49]. 

Торгівля волоська не була такою безпечною як, наприклад, торгівля західна. 
Дороги були гірші, напади на купців частіші. Неодноразово розбійники нападали 
на каравани купецькі, купців та ескорт вбивали, а товари забирали. Такий випадок 
трапився, наприклад, 1628 р. з купецьким караваном, котрий двоє львівських 
купців, євреї Соломон Хромий і Марек, відправили до Волощини [50]. 
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На прикордонних землях Польщі курсувала навіть волоська монета, так звані 
волоські шеляги, на що часто нарікав Галицький сеймик 1664 р. [51]. 

 
Вирок волоського суду від 1453 р. 

Anno domini millesimo CCCCºLIIIº acta sunt hec feria quinta in vigilia 
Purificationis Marie Virginis (1 лютого 1453) coram nobis Stanislao Stachira Vicecpto, 
Georgio de Ostroszani Iudice castri Leopoliensis. 

Die et termino eodem coram iudicio Valach[ico] et signanter coram Gywaskone 
knyascz de Loszyna, Gyvan knyacz Ducis Retiboriensis de Iaszow, Gyvan de Iaczniscze, 
Waskone de Szarnoviska, Pich de Szarnoviska knyacz, Brathisz de Szarnoviska, Gyxko 
de Loszyna, quibus locaweramus ius Valachicum nos Stanislaus Stachira una cum 
Georgio de Ostroszany Iudice castri, dum soli circa hoc ipsum sedimus et attemptabamus 
et cum dom. Ianusio de Podmostne, extunc veniens Chodor de Loszyna alloquebatur 
iuridice dicens: ego sum obediens iuri et volo iustificari, sicut Stanko proposuit contra 
me coram dom. Palto., in Wroczow et ibi ius dekrevit Stankoni testes ducere super 
Chodorem. Hic Chodor stetit volens audire testimonium contra se, secundum quod ius 
decrevit in Wroczow coram dom. Pallto., volens audire testes, extunc Iudices Valachici 
residentes in iure interrogaverunt Stankonem dicentes primo, secundo, tercio et quarto 
ultra ius: quare testes non ducis secundum terminum tibi assignatum. Qui respondit: non 
habeo terminum peremptorium, quia ipsos non possum colligere, quia alter equitat per 
vanaciones [52] (sic) et alter per nescio qua et ideo non sunt et sic sine omni fine et 
ordine recessit a iure et super hoc Chodor posuit memoriale et iudicium Valachcum 
memoriale recepit super hoc, quod recognoceret ita sicut est inscriptum in libro [53]. 
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Висвітлена наукова та професійна діяльність відомого німецького глосатора Йоганеса 
фон Буха. Проаналізовано основні праці Йоганеса фон Буха. 

Ключові слова: глосатори, глоса, коментатори, римське право, суд, апеляція. 

Важливу роль у поширенні римського права в Європі відігравали глосатори і 
постглосатори (коментатори). Більшість глосаторів навчалися в університетах 
Італії та інших європейських країн. Свою назву глосатори отримали від глос, 
зроблених на полях і в тексті Corpus Juris civilis імператора Східноримської імперії 
Юстиніана. Глосаторами були вчителі та викладачі школи вільних мистецтв, в якій 
поряд з вивченням граматики і риторики викладали предмети з права. Засновником 
школи глосаторів вважається Ірнерій (жив між 1055–1130 рр.), який надав вив-
ченню Дигестів Corpus Juris civilis наукового характеру [1, с. 121–122]. Університет 
Болоньї, що виник на місці приватного навчального закладу школи мистецтв, стає 
першим європейським університетом. Наступниками Ірнерія стають чотири док-
тори права: Булгар, Мартин, Уго і Яків (Якоб). Особливу роль також відігравали 
глосатори Плацветин, Адзо і Готофрод. Так звану велику глосу (Glossa Magnia 
ordinaria) створив Аккурій [1, с. 21]. Наступниками глосаторів стають пост глоса-
тори або коментатори. У науковому сенсі вони значно поступалися глосаторам, 
оскільки коментували не стільки джерела римського права, а глоси своїх 
попередників [2, c. 22]. Коментатори перетворили Corpus Juris civilis у загальне 
право Європи та стали засновниками європейської юриспруденції. До най відомі-
ших постглосаторів належать Чино да Пістойя, Бартало да Сассоферрато, Бальдо 
де Убальді, Джасоне дель Майно. Постглосатори створили систематичну юридичну 
доктрину та перетворили метод глосаторів з допомогою схоластичної діалектики і 
логіки у професійний інструмент юриста [1, с. 124]. Постглосатори за характером 
діяльності і методологією були значно ближчі до римських юристів, ніж глосатори.  

Серед глосаторів, праці яких широко використовували і на українських 
землях, відзначилися роботи Йоганеса фон Буха. Наукову діяльність Йоганеса фон 
Буха досліджували і продовжують вивчати відомі німецькі історики права Рудольф 
Шмідт, Карл Густав Гомеєр, Рольф Лібервірт, Гайнер Люк, Бернд Кановскі та ін. 
Йоганес фон Бух народився приблизно у 1290 р. у селі Бух на річці Ельбі у 
Східнонімецьких землях. Уперше в документах ім’я Йоганеса фон Буха відшуку-
ємо у 1305 р. серед студентів Болонського університету в реєстрі «Recepta domini 
Theodorici». У Болонському університеті Йоганес фон Бух згадується поряд зі своїм 
товаришем Йоганесом фон Керковим, який був його сусідом у Німеччині, а його 
батьки перебували у дружніх відносинах з батьками Йоганеса фон Буха [3, c. 75].  

Професор Мартін-Лютер університету Галле-Віттенберг Гайнер Люк виділяє 
чотири основні етапи у житті та творчості Йоганеса фон Буха. Перший етап тривав з 
1305 р. до першого виступу 1321 р. у суді в провінції Бранденбург [4, c. 121]. Другий 
етап тривав з 1321 до 1333 рр., коли Йоганес обійняв найвищу посаду в адміністра-
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тивній системі провінції Бранденбург. Третій етап характеризується періодом найви-
щої наукової творчості Йоганеса фон Буха і належить до 1333–1340 рр. З 1340 р. до 
смерті Йоганеса фон Буха тривав четвертий етап, коли він був усунутий зі своєї 
посади та працював винятково над науковими працями. Йоганес фон Бух походив із 
старовинного дворянського роду, а його батько та дід займали високе становище в 
середовищі маркграфів Саксонії [4, c. 122]. У Болонському університеті Йоганес навчав-
ся протягом чотирьох років і наступна документальна згадка стосується 1321 р., коли 
він був свідком під час підписання угоди між архієпископом Бурхардом ІІ Магдебурзь-
ким та графинею Агнес фон Бранденбург. Збереглося ще кілька документів, засвід-
чених підписами Йоганеса фон Буха, що належать 1321 р. [4, c. 123–124]. 

Документи, підписані Йоганесом фон Бухом, простежуються до 1356 р. У цей 
період в Саксонії та інших німецьких землях відбуваються часті конфлікти між 
монархіями з приводу переходу влади та майнових спорів. У провінції Бранденбург 
активну участь в усіх процесах відігравав Йоганес фон Бух. З 1333 р. він очолює 
органи влади маркграфства Бранденбург, де отримує титул «проводир графства та 
особливий державний радник». З 1335 р. він носив ще й титул «capitanes noster 
dilectus», «capitanetus generalis». У багатьох документах Йоганес фон Бух згадується 
як найвищий суддя графства Бранденбург, міст Берліна і Франкфурта над Одером. 
Протягом 1330–1340 рр. він як висококваліфікований юрист керував проведенням 
адміністративної та судової реформи у маркграфстві Бранденбург. Судові функції 
Йоганес фон Бух виконував і у власному маєтку Єріхов [3, c. 23]. У 1340 р. Йоганес 
фон Бух згадується під угодою після графа Гунтера фон Шварцбурка та герцога 
Конрада фон Тека. Важливу роль у функціонуванні органів влади землі Бранденбург 
відігравали станові збори, які конфліктували з монархом Каролем IV та його 
представником Маркграфом Людвігом [5, c. 114] з 1351 р. у вирішенні яких активну 
участь брав Йоганес фон Бух. Ім’я Йоганеса фон Буха немає в офіційних документах 
маркграфства як державного службовця або свідка під час підписання документів. У 
1351 р. Маркграф Людовик передав графство Марка братам Йоганеса фон Буха, 
Людвігу Римському і Отто. У німецькій літературі також дискусійною залишається 
час смерті Йоганеса фон Буха. Більшість дослідників зазначають, що глосатор помер 
близько 1356 р. [6, c. 14]. 

Під час навчання в університеті окрім римського і канонічного права він вивчав і 
праці відомих глосаторів Ірнерія, Аккурсія та ін. У 1321–1358 рр. в багатьох докумен-
тах землі Бранденбург з’являються глоси Йоганеса фон Буха [3, c. 75]. На сьогодні 
відомо 290 глос Йоганеса фон Буха і вони ще не всі залишаються дослідженими. 
Загальна кількість опублікованих праць глосатора становить 1500 сторінок. Глоси 
Йоганеса фон Буха в основному тлумачать Саксонське Зерцало і маґдебурзьке право. 
У своїх роботах Йоганес фон Бух та інші глосатори, як писав відомий український 
правознавець Андрій Яковлів, дещо відійшли від історичної правди, вказавши, що 
Саксонське Зерцало створено імператором Римської імперії Костянтином у IV ст. та 
імператором Священної Римської імперії німецької нації Отто Великим у Х столітті, 
який надав його місту Маґдебургу [7, c. 22–23]. Німецький дослідник Рольф Лібервірд 
вказує про наявність 82 рукописних примірників праць Йоганеса фон Буха, які 
знаходяться на даний час у бібліотеках та архівах Амстердама, Берліна, Бонна, 
Бремена, Дрездена, Ляйпціга, Кракова, Вроцлава, Любека, Магдебурга, Вашингтона та 
інших міст [8, c. 107–108]. Також є примірники глос, які знаходяться у приватних 
бібліотеках. Поширенню глос Йоганеса фон Буха сприяло наближеність їх до текстів 
Саксонського Зерцала і маґдебурзького права. Із 107 відомих текстів глос Йоганеса 
фон Буха 39 застосовувались у центральній частині Німечинни, 23 на західнонімець-
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ких землях, 1 – у північній частині Німечинни, 7 у Прусії та 4 у Данії [2, c. 265]. Глоси 
Йоганеса фон Буха також використовувались у Польщі, Угорщині та Словачинні, 
Чехії, Білорусії, Литві та в Україні. Метою Йоганеса фон Буха, як він сам зазначав, 
завдяки своїм працям домогтися визнання «Саксонського Зерцала» серед суддів та 
інших юристів. У коментарі до Саксонського Зерцала він вказував на переваги письмо-
вого права над усним «non exemplis, sed legibus judicandum». Йоганес фон Бух також 
писав, що рішення треба прийняти на основі закону, а не керуючись переказами. Він не 
тільки коментував «Саксонське Зерцало», але й виявляв недоліки, які містилися у ньому. 
Коментарі до Саксонського Зерцала були написані латинською мовою (glossa Latina) та 
частково латинською і німецькою мовами (коментар Стендаля) [9, c. 28]. Латинський 
коментар, автором якого став Йоганес фон Бух (glossa Latina), був неодноразово 
переписаний та надрукований латинською мовою із використанням праць глосаторів 
Ацо (помер 1220 р.), Гостіне (помер 1271 р.), також використовувались твори Бартало де 
Сассоферато (1314–1357 рр.) та Бальдо де Убальді (1327–1340 рр.) та ін. [10, с. 429]. 

Перший коментар до Саксонського Зерцала авторства Йоганеса фон Буха  
з’явився у 1325 р., але він не зберігся [4, с. 134]. Найдавніший рукопис праць 
Йоганеса фон Буха, що дійшов до наших днів, був створений у період між 1365 та 
1367 рр. Цей рукопис є копією праць, створених за життя глосатора [11, с. 428]. 
Коментар Йоганеса фон Буха поряд з Саксонським Зерцалом та Швабським 
Зеркалом, на думку відомого німецького правознавця Карла Густава Гомеєра, були 
найбільшими німецькомовними правовими текстами Середньовіччя [11, с. 97–99]. 
Перший друкований текст праць глосатора з’явився в 1474 р. у Базелі в друкарні 
Бернхарда Ріхеля. Глоси Йоганеса фон Буха увійшли і до Гессенерського рукопису 
XV ст., де міститься Саксонське земське право (Sachsenspiegel Landrecht hir na steit 
die bedudinge heken heznricht tes der sassen Spegels») [3, с. 134]. У тексті цього 
рукопису згадується ім’я глосатора. Коментар Йоганеса фон Буха був неодноразово 
переписаний та надрукований разом з Саксонським Зерцалом. З іменем Йоганеса 
фон Буха у Німечинні пов’язують виникнення позитивного права. Глоси коментаря 
складалися з двох частин: коментар до земського права та коментар до ленного права 
[12, c. 323]. У глосах Йоганеса фон Буха містяться норми цивільного, кримінального, 
процесуального, сімейного, муніципального та інших галузей права. 

Рукопис поділений на дві книги, де на початку є статті Саксонського Зерцала, 
а далі їх роз’яснення. У рукописі також вказано ім’я його автора – Йоганеса фон 
Буха який зазначає, що тлумачить Саксонське Зерцало. Про це свідчить також 
віршована передмова до глоси [13, c. 323]. На відмінну від автора Саксонського 
Зерцала Еіке фон Репкова, Йоганес фон Бух не вказує свого імені у віршованому 
пролозі про Ніколауса фон Буха, який був батьком Йоганеса фон Буха та Гарке фон 
Керкова, що дружив із сім’єю Йоганеса фон Буха. Ці факти дають підставу 
стверджувати що він є автором глоси. Уперше на це вказав ще у середині XVIII ст. 
Кристіан Ульріх Групен (1692–1767 рр.) [14, c. 46]. 

У вступі (прологу) до глоси Йоганес фон Бух пише про вимоги, які ставляться 
до суддів, та звертається до Бога з проханням дати чесних суддів. 

«Ми охороняємо право, ми правильні судді. 
Ми живемо в Божому страсі тому ми без фальші. 
Цю волю і цю владу Хай Бог над Богами панує. 
Я прошу Бога дай це зрозуміти суддям Саксонії» [3, с. 107]. 
Центральне місце у глосі Йоганеса фон Буха посідає судовий процес, в якому 

висвітлено правовий статус суддів, присяжних, адвокатів, порядок прийняття 
рішень суду, апеляційне оскарження та ін. Суддею, на думку Йоганеса фон Буха, 
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може бути освічена особа яка має чинити правосуддя на основі писаного права. 
Суддя сидить на місці Бога в суді та виступає як homo spiritualis (святий дух у 
людському тілі) який напряму висловлює вказівки Бога. Суддя мав виносити 
судові рішення обдумано із розумінням як люблячий батько. Своєю чергою до 
правопорушників глосатор закликає не шкодувати того, хто вчинив злочин із 
власної чи не власної волі. Суддя знаходиться на місці Бога, а його наказ «судити 
справедливо його дітей Божих» [3, с. 126–128]. Цей заклик стосувався і самого 
судді, який повинен відчувати більший страх, ніж той, хто сидить перед ним у суді. 
У випадку, коли суддя приймав неправосудне рішення, Бог покарає і його. Це 
застереження взято частково із нагірної проповіді і міститься у всіх трьох книгах. 
Рисі характеру, якій Йоганес фон Бух  приділяє чи не найбільше уваги – це 
жадібність судді, яка є однією із семи гріхів [3, с. 128]. Суддя не мав права 
претендувати на майно особи, засудженої до смертної кари. У наступних статтях 
глосатор писав про інші людські почуття, які не можуть бути використані суддею 
проти конкретної особи – страх, скупість, ненависть та любов. 

Важливу роль у середньовіччі відігравали допоміжний апарат суду, до якого 
належали возний та кат. Аналізуючи функції та повноваження ката, Йоганес фон Бух 
звертається до Євангелія від Івана, яке позначає римських солдат як людей, що 
виконують рішення суду. На думку Йоганеса фон Буха, суддя мав судити згідно з 
писаним правом, а судові рішення мав виконувати кат. З двох причин у христи-
янському світогляді глосатора кат мав бути суддею божого суду, який складав 
присягу на Біблії, та поклястись, що права буде зміцнювати, а порушення закону 
зменшувати. Другою причиною, яка визначала ката як божого посланця було право 
карати і страчувати за гріхи. На бронзових дверях храму в італійському місті Верона 
зображено, що Месія з’являється на троні судді, яке несуть ангели. Глосатор 
неодноразово вказує на добросовісність суддів та катів. На думку Йоганеса фон 
Буха, кат мав керуватися трьома принципами. По-перше він не мав права виконувати 
вироки з ненависті або злості, по-друге, він не міг робити це щодо ближнього, який 
вчинив злочин. По-третє, через Бога, який міг його знищити своїм гнівом. У працях 
глосатора також було визначено і правовий статут адвоката. Німецькі дослідники 
вважають глосу Йоганеса фон Буха навчальним посібником для адвокатів [3, c. 158]. 
Зокрема, у розділі «Про мудрість слухання» глосатор дає поради захисникам 
остерігатися гніву і водночас намагатися знайти недоліки у свідченнях іншої 
сторони, щоби ті допустилися помилок у своїх показах. Проте, згідно з восьмою 
порадою, захисник у жодному випадку не повинен розгнівати суддю. Завданням 
адвоката був захист невинних у суді «Ти маєш користь, що працюєш адвокатом, ти 
маєш титул лицаря захисника [15, c. 226]. Глосатор писав, що лицарі – це не лише ті, 
що захищають батьківщину, це також і ті, що захищають закон. Тому одні є 
лицарями війни, а інші лицарями волі. Те, що адвокат заробить своєю працею, він ні 
з ким не ділить [15, c. 228]. Йогасен фон Бух з великою повагою ставиться до 
адвоката і в глосах часто дає поради стосовно тактики ведення судових справ. На 
його думку, адвокат повинен володіти собою і зберігати спокій, але водночас 
намагатися розсердити іншу сторону, щоб та допустилася помилки. Так глосатор з 
особливою прихильністю ставився до адвоката та обстоював їхнє право на 
винагороду за свою працю. Водночас Йоганес фон Бух дуже негативно ставився до 
хабарництва у судах та вказував про необхідність застосування сурових санкцій 
щодо хабарників. Завдання захисника – вести чесну, справедливу війну перед судом 
та відбивати необґрунтовані нападки на свого підзахисного [3, c. 160]. У глосах 
також визначалися суми оплат за послуги адвоката на основі римського права. 
Участь в одному судовому засіданні не могла перевищувати п’яти фунтів [3, c. 160]. 
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Суддя під час розгляду справи сидів спереду і вів  судове засідання, але рішення 
одноособово не приймав. Коментувати право входило до повноважень одного із 
членів колегії шиффенів (лавників), якого суддя запитував щодо застосування норм 
права. Суддя, на думку глосатора, – це той хто питає про використання норм права, а 
шиффен – це той, хто знаходить рішення. Відповідь шиффена – кінцева стадія 
розгляду справи у тому випадку, коли інші засідателі погоджуються з його 
рішеннями і суддя його оголошував [15, с. 182–190]. Перший вирок згадується у 
Саксонському Зерцалі та у Вольфенбутлерівському рукописі, де художник викорис-
тав для його зображення різнобарвні троянди. На ілюстрації зображено двох 
чоловіків, які стоять, а на рівні їхніх голів зображено дві зелені квітки, що свідчать 
про тотожність пропозицій. Чоловік у червоному верхньому одязі показує вказівним 
пальцем на квітку над чоловіком у зеленому одязі. Це означало, що він прийняв 
рішення проти нього. Чоловік у зеленому також вказує на ту саму квітку, і чим 
висловлює своє бажання оскаржити судове рішення [5, с. 112–113]. 

Основна частина глосарію поділяється на трактати, де роз’яснюється текст 
глоси та окремі правові дефініції. Прикладом цього є трактат про апеляцію, який 
міститься у розділі про оскарження вироку. 

Вирок, на думку Йоганеса фон Буха, не є дійсним навіть без формального 
оскарження у чотирьох випадках. По-перше – коли про вирок говорять як про 
очевидну несправедливість. Інший випадок, коли рішення суду було куплене. По-третє, 
коли рішення приймають особи без відповідних повноважень і врешті четвертий 
випадок, коли вирок було винесено у вихідний день. Тут же, використовуючи 
римське право, глосатор вказує, що вирок у будь-якому випадку є дійсним. На думку 
Йоганеса фон Буха, вироки короля та римського папи не підлягають оскарженню. 
По-друге, кожна особа має право на оскарження рішення суду. По-третє, апеляція 
має бути проведена у встановлені терміни та обраними суддями [3, c. 110–120]. 

Застосовуючи римське право, Йоганес фон Бух вказує на десятиденний термін 
на апеляційне оскарження. Коментар до статті про оскарження судового рішення є 
одним із найбільших за обсягом серед усіх праць глосатора. Йоганес фон Бух 
називає апеляцію однією з найважливіших сфер права [5, с. 113]. Це положення 
увійшло до Саксонського Зерцала і маґдебурзького права та було використано у 
працях європейських дослідників маґдебурзького права. Десятиденний термін 
оскарження рішень суду було використано українськими правознавцями у ство-
ренні «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. та інших кодексах 
українського права XVIII – початку ХІХ ст. Виконання вироку на час апеляції 
призупинялося. У разі визнання вироку у суді апеляційної інстанції недійсним. У 
цьому випадку він втрачав свою силу. У випадку прийняття у суді І інстанції 
завідомо неправочинного вироку особи, які його проголосували, притягувалися до 
відповідальності. Особа, яка не погоджувалася з рішенням апеляційної інстанції, 
могла його оскаржити у Вищих судах. Поряд з процесом у судах загальної 
юрисдикції Йоганес фон Бух звертається і до канонічного процесу. Термін апеляція 
походить від латинського терміна appelatio. Йоганес фон Бух пише про три форми 
апеляції, що полягали у можливості оскарження рішення суду. У першому випадку 
незаконність рішення суду є настільки очевидним, що навіть без оскарження воно 
не може набути законної сили та не потребує застосування усіх положень 
процесуального права у його відмінні. Це рішення, на думку глосатора, є необ-
хідним до виконання. У другому варіанті рішення суду першої інстанції є 
настільки правомірним, що немає необхідності його оскарження, а в третьому 
варіанті апеляційне оскарження призупиняє виконання вироку [5, с. 113–114]. 
Йоганес фон Бух писав про переваги писаного права, вказуючи, що судові рішення 
мають приймати на основі законів, а не лише судової практики «переказів». 
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«Хто оскаржує вердикт, але не отримує підтримки, повинен виплатити судді 
штраф і в кожному, чиє судження він оскаржив, повинен відшкодувати майнові 
витрати, компенсувати судді кошти, які він витратив на посланців». 

«Хто запитує про вердикт і не може його знайти і коли він це підтвердить, що 
не може знайти, то він повинен другого про це запитати, а тоді третього і 
четвертого: останній отримує більше часу, оскільки кожному було присуджено 
відстрочку, проти якої спрямований вердикт… Глоса, якщо суддя запитує 
присяжного про вердикт і останній не хоче судити, оскільки дружелюбно ставиться 
до обвинуваченого, та присяжний має сказати, що він не знає рішення по справі і 
рішення має прийняти інший присяжний» [3, с. 127–129]. 

Йоганес фон Бух у своїх глосах коментував Саксонське Зерцало і маґдебурзьке 
право. Його праці використовувались у країнах Центрально-Східної Європи, де 
було чинне маґдебурзьке право та Саксонське Зерцало. 

В Україні глоси Йоганеса фон Буха, окрім джерел маґдебурзького права, 
використовувались у Литовських статутах, Кодифікації українського права в ХVІІІ – 
на початку ХІХ ст. 

Глоси Йоганеса фон Буха широко використовували у створенні джерел 
маґдебурзького права Центрально-Східної Європи. Зокрема, їх застосовували під час 
створення «Вейхбільдвультати» у XIV–XV ст.ст. разом із глосами Бургграфа фон 
Мангельфельда. «Вейхбільдвульвата належить до найпоширеніших джерел магде-
бурзького права. Лише її німецька без чеських і латинських примірників становить 
90 рукописів і 19 фрагментів, а після початку книгодрукування – кілька десятків 
видань у XV–XVІ ст.ст.» [1, с. 26]. Німецька дослідниця Елізабет Новак зазначала, 
що у «німецькій імперії» було створено 19 рукописів «Вейхбільдвультати», у Прусії – 4, 
Чехії – 14, Польщі – 12 тощо [2, с. 240–244]. Глоси Йоганеса фон Буха також викорис-
товувались і в інших джерелах маґдебурзького права. «Систематичне шиффенське 
право», «Правова книга міста Цвікау», «Правова книга міста Мейсена», «Міська книга 
міста Айзенаха», «Книга маґдебурзьких ортилів», «Правова книга міста Глосау», 
«Квіти з Маґдебургу», «ІХ книг маґдебурзького права або дистикцій Пьольмана», 
«Судебник Познані», маґдебурзько-бреславське (вроцлавське право 1261–1295 рр., 
«Новомарктський судебник» та ін. Глоси Йоганеса фон Буха також широко застосо-
вувались у працях польських правознавців Яна Сервуса Тухольчика, Яна Кірштейна 
Церазина, Миколая Яскера, Павла Щербича, Бартоломія Гроїцького, Павла Кушевича. 

Під час кодифікації українського права ХVІІІ – початку ХІХ ст. праці Йога-
неса фон Буха використовувались у створенні «Прав, за якими судиться малоро-
сійський народ» 1743 р., «Процес красткий приказний» 1743 р., «Книга Статут и 
прочине права малоросийские» 1764 р., «Екстракт малоросийских прав» 1767 р., 
«Зібрання малоросійських прав» 1807 р. та ін. 
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Освещена научная и профессиональная деятельность известного немецкого глос-
сатора Йоганеса фон Буха. Проанализированы основные труды Йоганеса фон Буха.  
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СУДОВА РЕФОРМА 1864 РОКУ  
І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЇ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ − ПОЧАТОК ХХ ст.) 

О. Липитчук, Н. Лешкович 

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

Досліджено судову систему та її вплив на правосвідомість у дореформенний період; 
подано оцінку головних засад, інституцій та принципів судової реформи 1864 р.; визначено 
зміни, що відбулися у правосвідомості російського суспільства у пореформенний час. 

Ключові слова: Російська імперія, правосвідомість, судова реформа, судова система. 

Державотворчі процеси в Україні спрямовані на побудову демократичного 
громадянського суспільства. Однією з найважливіших умов досягнення цієї мети є 
побудова судово-правової системи, яка відповідає новим суспільно-політичним та 
економічним реаліям; створення законодавства, норми якого відтворюють модель 
демократичного судочинства; зміцнення судової влади як незалежної гілки, що має 
охороняти конституційні права і свободи людини як визначальної суспільної цінності. 

Сильна судова влада може забезпечити рівність громадян перед законом, зміц-
нити політичний порядок. Справедливе судочинство викликає довіру не тільки до 
судової гілки влади, а й до держави, її політичних інститутів. Судова влада є 
важливою інституцією, яка має сприяти розвитку справедливих відносин, форму-
вати громадянську правосвідомість. 

У цьому сенсі важливим уявляється звернення до історичного досвіду здійс-
нення судової реформи 1864 р., яка відбувалася в умовах формування буржуазних 
відносин, що потребувало якісно нового правового їх регулювання та рівня 
правосвідомості суспільства. Цей досвід актуалізується тим, що на сучасному етапі 
перед Україною постали подібні завдання, зокрема, гуманізація правових систем та 
водночас зміцнення порядку й законності. Відтак корисним є виявлення як 
позитивних тенденцій у цьому досвіді, так і проблем, врахування яких дає змогу 
запобігти деформаціям у правовій свідомості суспільства. 

В період утворення Московської держави (друга половина XV − перша 
третина XVI ст.) московським князем Іваном ІІІ (1462−1505 рр.) був виданий у 
1497 р. Судебник, який започаткував створення єдиної судової системи, особливістю 
якої була невіддільність від адміністрації. Суддей призначав цар, а їхні посади 
нерідко передавалися спадково [11, с. 54–55]. У першій половині XVI ст. посилю-
ється апарат примусу; створюються центральні і місцеві судові органи, у тому числі 
судово-поліційні прикази: Розбійний, Земський, Холопський, Чолобитний. На місцях 
судова влада належала намісникам і волостелям та не була відокремлена від 
адміністративної влади [14, с. 50]. У XV−XVI ст. ускладнюється система покарань, 
передбачена Судебниками 1497 та 1550 років. Власті застосовували суд, передусім, з 
метою демонстрації свого всесилля над людиною, її свідомістю і тілом. Вища міра 
покарання − смертна кара, яка могла бути скасована тільки помилуванням государя. 
Покарання перетворювалися у свого роду видовища: здійснювалися при великому 
натовпі народу, з особливою урочистістю, під супровід дзвонів. Вироки були 
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жорстокими: «бить кнутом нещадно», «быть в казни», «вкинуть в тюрьму». 
Застосовувалося також урізання вух та язика, виривання ніздрів [11, с. 55, 59, 98−99]. 

У період правління Івана IV (1533−1584 рр.) влада московського государя 
набула необмеженого, самодержавного характеру. Відтепер государ міг самовласно 
розпоряджатися життям і майном усіх підданих, будь-які закони замінювалися 
свавіллям государя. Утвердження необмеженої влади супроводжувалося терором, 
насильством, вбивствами, що відбилося на формуванні правосвідомості московсь-
кого суспільства. Повне безправ’я, звичка до принижень, жорстокі знущання 
ставали нормою, і у свідомості людей не було уяви, що вони мають право на 
«право». Оскільки влада государя визнавалася Божою волею, то, навіть під 
тортурами, помираючи, сприймали це як милість [2, с. 159−162]. 

Сімнадцяте століття було часом розквіту приказної системи. У цей період було 
понад 90 приказів. Приказ очолював суддя. Судді приказів призначалися із членів 
Боярської думи. Приказна система породжувала тяганину, масу зловживань і 
хабарництво. В цей період значно розширилася сфера діяльності суду, який пере-
творився у найголовнішу ланку державної каральної системи. Майнові покарання 
відійшли на задній план, передусім, застосовували залякування та суворі 
покарання. Вдосконалюється апарат примусу, урізноманітнюються способи здійс-
нення вироків. Соборне Уложення 1649 р. визначає такі способи смертної кари: 
«казнити, зжечь», «казнити смертию», «залити горло», «казнити смертию, пове-
сить», «казнити смертию безо всякие пощады». 57 статей Уложення передбачало 
смертну кару. Більш як 90 статей Уложення містять санкції покарання винуватців − 
«бити батоги», «бити кнутом». Введено нові види покарань: «отсечь руку», «отрезать 
левое ухо», «урезав правое ухо», «пороти ноздри», «носы резати». Зберігається 
публічність виконання особливо жорстоких страт. Частіше застосовують тюремне 
ув’язнення. Якщо в Судебнику 1550 р. цей вид покарання лише згадується, то в 
першій половині XVII ст. він конкретизується, а в Соборному Уложенні 1649 р. вже 
50 статей передбачає тюремне ув’язнення як санкцію [11, с. 97–99; 12, с. 83−257]. 
Атмосфера насильства, терору, грабунку мала негативний вплив на мораль, свідо-
мість, яка підпадала деформації, набувала антигуманних рис. Відсутність уявлення 
про справедливість робила звичайними речима брехню, неправдиві доноси, клятви. 
Сімейні відносини характеризувалися жорстокістю, а жінки і діти не знаходили 
захисту в судах. Жорстоке поводження чоловіка з жінкою було обов’язком і 
вважалося високоморальним. «Домоустрій» рекомендував не бити жінку по облич-
чю, очах, не бити залізними або дерев’яними знаряддями, а бити батогом, оскільки 
це «розумно, і боляче, і жахливо, і здорово» [2, с. 199−200; 203−204]. 

У період утвердження абсолютизму в Росії за часів Петра І (1689−1725 рр.) 
старі судові порядки вже не відповідали завданням абсолютної монархії. Посилю-
ється каральний апарат, всю діяльність якого пронизує поліційна регламентація і 
бюрократизація. Особливу увагу надавали політичним справам, що загрожували 
державному устрою. Розслідуванням цих справ займався Преображенський приказ. 
Військовий Статут 1716 р. свідчив про повне витіснення змагального процесу 
інквізиційним, коли ініціатором порушення кримінальної справи ставала держава 
[8]. Розслідування і судовий розгляд справи був у руках одного органу − суду. Одні 
і ті самі особи вели розшук, розглядали справу і виносили вирок. Особа була 
повністю підкорена інтересам держави і перед її обличчям беззахисною, про що 
свідчить справа сина Петра І − Олексія [9, с. 471−506]. Процес мав письмовий 
характер і здійснювався при суворій канцелярській таємниці. Судді користувалися 
концепцією формальних доказів, згідно з якою різні докази мали різну силу. 
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Найголовнішим доказом визнавалося особисте зізнання, для отримання якого 
застосовували тортури. Змінилася і система покарань, вони стали жорстокішими і 
різноманітнішими. Якщо в Соборному Уложенні 1649 р. смертна кара передбача-
лася в 35 випадках, то у Військовому Статуті 1716 р. − вже у 122. Застосовували 
відрубання голови, повішання, спалення, залиття горла розплавленим металом, 
зариття по плечі в землю. У цей період навіть слабкі уявлення про законність були 
практично знищені в свідомості народу наростаючим свавіллям та насильством 
[8; 6, с. 50; 2, с. 219, 223−224]. До того ж Петру І так і не вдалася спроба відокре-
мити суд від адміністрації. 

Певні зміни в судочинстві відбулися в період правління Катерини ІІ 
(1762−1794 рр.). У 1765 р. було наказано всюди застосовувати змагальний процес, 
хоча на практиці суди користувалися розшуковою формою. Указами 1763 і 1767 рр. 
було обмежено застосування тортур [6, с. 51]. У 1766 р. Катерина ІІ написала законо-
проект нової Уложеної комісії − «Наказ», в якому були сформульовані принципи 
правової політики і правової системи. «Наказ» декларував загальну для всіх грома-
дян свободу («вольность») і рівний обов’язок всіх перед обличчям державної влади [7]. 

Катерина ІІ намагалася ліквідувати недоліки в судовій системі, які були 
характерні для її попередників: невідокремленість суду від адміністрації, велика 
кількість інстанцій, змішування цивільних і кримінальних справ, заплутаність 
судочинства. У 1775 р. під час реформи місцевих установ був реформований і суд. 
Основна ідея реформи − послідовне проведення принципу «поділу властей». Була 
створена ціла система місцевих судів: загальностанові суди (палати кримінального 
і цивільного суду); суди спеціального призначення (совісний і надвірний); станові 
губернські та уїзні суди. Втім, проголошення відокремленості суду від адміні-
страції і поліції залишалося формальністю, оскільки в практиці вплив губерна-
торів, намісників і поліцейських чинів на суд був значний [14, с. 64]. 

Закріпивши в Росії окремі суди для кожного стану, Катерина ІІ проголосила 
формулу: «Государєв намісник не є суддя». Проте на практиці навіть виборні судді 
для дворян утверджувалися властями; досить швидко визначилися величезні права 
губернатора − порушувати і призупиняти справи, призначати і змінювати суддів, 
утверджувати судові рішення [2, с. 252]. Провести «поділ властей» було неможливо, 
оскільки цей принцип передбачав наявність певних демократичних прав і свобод 
населення. В умовах повної кріпосної залежності селянства, водночас у поміщиць-
ких маєтках процвітало самочинство. Влада поміщика нічим не була обмежена і він 
почував себе повним господарем і законодавцем. Кріпосних травили ведмедями, 
карали батогами, забивали до смерті. Правова свідомість дворян сформувалася під 
впливом кріпосного права. Вони вважали себе благом для селян, в тому числі їх 
покарання. В одній з інструкцій поміщика прикажчикам йшлося: «Покарання повин-
ні селянам, дворовим… чинити… батогами… А коли здійсниться таке покарання, 
що повинно палкою каратися… краще бити батогами по спині і нижче, оскільки 
покарання чутливішим буде, а селянин не скалічиться» [2, с. 267]. Ця інструкція 
належала найосвіченішій людині, князю М. Щербатову. Кріпосне право було фунда-
ментом дворянських уявлень про суспільний устрій і справедливість. 

Змінився порядок виконання покарань, який став носити становий характер. 
Наприкінці XVIII ст. уряд звільняє від тілесних покарань духовенство, дворян, 
купецтво, почесних громадян. Особливо це проявилося після масових виступів, 
бунтів. На фоні позасудових розправ і свавілля лицемірно звучали слова Катерини ІІ: 
«Вироки судів повинні бути народу відомі, так само, як і докази злочинів, щоб 
кожний громадянин міг сказати, що він живе під захистом законів» [14, с. 66]. 
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Публічні страти, тілесні покарання викликали різкий протест народу. Уряд вдався до 
прикриття екзекуцій, тілесних покарань, страт за тюремними стінами. Ширше 
застосування таких покарань, як позбавлення волі, заслання і виселення спричинили 
до скорочення тілесних покарань. Дикі звичаї членоушкодження та варварських 
знущань погано пов’язувалося з поняттям «освіченої держави». 

Наприкінці XVIII ст. судовий процес, як кримінальний, так і цивільний, сут-
тєвих змін не зазнав. Для нього характерні були формалізм, сувора канцелярська 
таємниця. Процес залишався інквізиційним. Продовжувала діяти середньовічна 
теорія формальних доказів і суворо дотримувався принцип права-привілеї. Закон 
прямо вказував: «чим вище звання обвинуваченого…, тим меншою має бути 
суворість в утриманні обвинуваченого під час слідства і суду». У багатьох 
випадках, коли міщанин підлягав тюремному ув’язненню, дворянин міг бути взятий на 
поруки [14, с. 68]. Широко застосовували інститут залишення під підозрою, коли суд 
не мав підстави для засудження підсудного. У такій ситуації, під постійною загрозою 
репресій, людина могла перебувати все життя. Значна частина всіх вироків, 
винесених до 1864 р. залишала підсудних під підозрою [14, с. 68]. 

Відсутність гласності, вирішення справ у палатах і Сенаті на основі тільки 
письмових матеріалів, суцільне хабарництво породило низку прислів’їв: «С силь-
ным не борись, с богатым не судись», «Закон, что дышало, куда повернул, туда и 
вышло», «Сенат и Синод живут подарками» тощо [14, с. 68−69]. Така ситуація 
витравила у свідомості вищих верств суспільства повагу до закону. Якщо на 
Заході, навіть при жорстоких монархах, суди були острівками свободи, то в Росії, 
навіть при самих «освічених», суд був одним із найгірших місць, де в одній особі 
поєднувалися слідчий, обвинувач і суддя [2, с. 251]. 

Олександр І (1801−1825 рр.) у 1802 р. остаточно ліквідував тортури, у всіх 
судах увів представників станів, у нових університетах створив автономні суди. 
Завдяки цьому роль суспільства у здійсненні правосуддя збільшилася. У 1802 р. 
було створено Міністерство юстиції, яке відало управлінням усім судовим відом-
ством і прокуратурою, міністр юстиції виконував обов’язки генерал-прокурора. 
Важливі зміни у відношенні суду над селянами відбулися в період Миколи І 
(1825−1855 рр.). Був врегульований порядок покарань селян різних категорій їх 
володарями − поміщиками, казною і двірцевою адміністрацією. Для державних 
селян були створені спеціальні суди − волосна і сільська розправа, які складалися 
винятково з вибраних від селян, а також пом’якшені покарання. Згодом були 
пом’якшені покарання відносно поміщицьких і двірцевих селян [6, с. 52−53]. 

Попри це держава намагалася підтримувати жорстокість покарань. За Уло-
женням про покарання 1845 р. для більшості кримінальних злочинів було перед-
бачене тілесне покарання. М. Дмитрієв, поет і чиновник, добре обізнаний з 
діяльністю суду (1833−1847 − обер-прокурор Сенату) у своїх спогадах зазначав: 
«Скільки б не було видано законів проти тортур, вони існують! З одного боку, такі 
слідчі, що не вміють без них обходитися, з іншої − такий і російський обиватель… 
розуміє і поважає тільки силу! − биття по зубах, побиття різками, утримання в 
чадній кімнаті, годування тільки оселедцем (без води) − це була звичайна справа! − 
Без цього у нас не відбувається жодне поліцейське слідство…» [6, с. 66]. Особливо 
часто це застосовувалося в армії («провести крізь стрій»), незважаючи на те, що в 
Росії офіційно більше ста років смертна кара майже не застосовувалася. Але це не 
заважало визначати людям покарання, які віднімали не тільки здоров’я, але й 
життя. Коли Миколі І принесли рапорт про смертний вирок, він написав на 
документі таку резолюцію: «Винних прогнати крізь стрій 1000 чоловік 12 раз 
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(12000 ударів шпіцрутенами). Слава Богу, смертної кари у нас не бувало, і не мені 
її вводити» [16, с. 271]. 

У сім’ї та школі жінки, діти піддавалися жорстким тілесним покаранням. Це 
було нормою життя, до якої звикали і не помічали. Французький мандрівник маркіз 
А. де Кюстін, який побував в Росії у 1839 р., був вражений відсутністю правових 
норм врегулювання соціальних відносин. У своїх записах він зазначав, що «… 
російська проста людина зазнає не менше побиттів, ніж робить поклонів» [5, с. 178]. 

Отже, значна частина населення дореформенної Росії була позбавлена можли-
вості захищати свою честь, гідність, мати фізичну недоторканість, право на приватне 
життя. Авторитет закону замінювали авторитетом начальства: кріпосні повинні були 
беззаперечно підкорятися поміщикам, чиновник − старшому за посадою, діти − 
батькам. Це створювало сприятливі умови для свавілля і деспотизму, формувало 
рабську психологію, почуття беззахисності, інертність правової свідомості. Характе-
ризуючи стан речей у правовій свідомості суспільства, сучасники підкреслювали, що 
«… найздібнішим до начальства, за системою Миколи І, вважався не той, що звик 
розмірковувати, а звик сліпо і беззаперечно підкорюватися не по закону, не по 
совісті (досить близько торкалися небезпечної сфери ідей), а волі начальника» 
[10, с. 90]. Тому будь-які прояви самостійності, незгода з думкою начальства розгля-
далися як виступ проти влади. Коли московський генерал-губернатор князь 
Д. Голіцин запропонував імператору Миколі І легалізувати інститут адвокатів, то 
отримав відповідь: «Ти, я бачу, довго жив у Франції, і, здається, ще під час 
революції, а тому не дивно, що ти засвоїв їхні порядки. А хто згубив Францію, як не 
адвокати, згадай добре. Хто були Мірабо, Марат, Робесп’єр та інші. Ні, князь, поки я 
буду царювати − Росії не потрібні адвокати, без них проживемо» [15]. 

Відомий державний діяч С. Вітте у своїх мемуарах, порівнюючи старі і нові 
суди, зазначав, що дореформенний суд залежав від адміністрації: «Раз справа була 
передана в старий суд, то ми добре знали, що старий суд вирішить справу так, як 
йому накажуть» [1, с. 109]. 

Утім, до середини ХІХ ст. визначилася когорта найосвіченіших представників 
інтелігенції та чиновництва, які вважали вкрай необхідними зміни в судоустрої та 
судочинстві. Відомий суддя А. Коні вважав, що: «Судова реформа, покликана була 
завдати удару гіршому з видів свавілля, свавілля судового, що прикривається 
маскою формальної справедливості. Вона мала своїм наслідком пожвавлення в 
суспільстві розумових інтересів і наукових праць» [4, с. 26]. Як зазначає амери-
канський дослідник Ричард С. Уортман, визначальним фактором, який сприяв 
реформі, була поява в адміністрації людей, які були здатні підготувати і провести 
реформу чиновників-юристів, і що це була кульмінація змін у середовищі самих 
чиновників, які визначили характер реформи [17, с. 10]. 

У листопаді 1864 р. Олександр ІІ (1855−1881 рр.) затвердив Судові статути, на 
підставі яких почалася судова реформа [13]. 

Згідно з судовою реформою були створені нові судові установи: коронний і 
мировий суди. Коронний суд мав дві інстанції: окружний суд (у межах губернії, що 
становила округ) та судову палату, яка об’єднувала кілька судових округів. 
Окружний суд був колегіальним та мав у своєму складі, окрім професійних суддів, 
12 присяжних засідателів, вибраних із представників різних станів. Присяжні 
засідателі під час розгляду кримінальних справ повинні були дати відповідь на 
питання, винен чи не винен підсудний. Суддя і члени суду відповідно до закону 
визначали міру покарання. Рішення з участю присяжних вважалися остаточними і 
могли бути оскаржені тільки в касаційному порядку. За відсутності присяжних 
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рішення могли бути оскаржені у судовій палаті. Як суд першої інстанції судова 
палата розбирала справи про державні і посадові злочини, які розглядали за участю 
станових представників. Сенат ставав касаційною інстанцією. Для розгляду 
дрібних кримінальних справ та дрібних позовів не більше 500 рублів були створені 
мирові суди зі спрощеним судочинством. Мирові судді обиралися волосними 
земськими зборами (в Москві, Петербурзі, Одесі − міськими думами) строком на 
три роки. Апеляційною інстанцією для мирових судів був з’їзд суддів, який мав 
право повторно розглянути справу з винесенням рішення. Був створений інститут 
адвокатури, адвокати об’єднувалися у корпорацію присяжних повірених. Судді і 
слідчі стали незмінними, і від всіх них, окрім мирових суддів, потребували 
спеціальну юридичну освіту. Суд остаточно відокремився від адміністрації, 
слідство − від суду і поліції. Представником урядової влади в суді стала прокура-
тура, яка підпорядковувалася міністру юстиції [15]. 

Процес по всіх справах став змагальним, на місце канцелярської таємниці 
прийшла гласність, заочний розгляд справ було замінено публічним розглядом за 
участю сторін та їх адвокатів. Утверджували принцип здійснення правосуддя тільки 
судом, скасовували систему формальних доказів, інститут залишення під підозрою. 
Уперше в історії російського права введений цивільний процесуальний кодекс, який 
вводив принцип диспозитивності. Усі піддані імперії зрівнялися перед судом [15]. 

Натомість, Р. Уортман зазначив, що реформа 1864 р. створювала найпрогре-
сивнішу для того часу судову систему і необхідні умови для впровадження 
законності в систему управління Російської імперії [17, с. 464]. 

Судова реформа 1864 р., насамперед, сприяла гуманізації соціальних відносин. 
Важливу роль у цьому відігравала гласність судочинства, внаслідок чого зміню-
валося відношення суспільства до свавілля. Відкриті публічні судові засідання 
викликали величезне зацікавлення у всіх верств населення. У залах суду збирали 
представників від дворян, купців, селян. Для багатьох людей це ставало нормою, 
звичкою. Сучасники відзначали надзвичайну атмосферу уваги та співчуття до 
нового суду, що відбувався в залі. Письменник та сенатор В. Одоєвський так 
описав атмосферу суду: «… публіки прірва, і багато селян і слухають з великою 
увагою. Засідання тривають до семи годин. Справжня юридична обідня» [10, с. 92]. 
Особливе враження на людей чинила робота суду присяжних, вироки яких 
обговорювали в суспільстві, викликаючи різні думки і суперечки. Величезні 
напливи публіки навіть заважали нормальному функціонуванню судів, що стало 
причиною видання спеціального циркуляра міністра юстиції про порядок допуску 
публіки у зал суду. Згідно з цим документом бажаючих потрапити до суду 
впускали за особливими білетами, які видавали в канцелярії. Ті, хто не зміг 
потрапити, могли прочитати матеріал в газеті: майже всі видання мали рубрику «Із 
зали суду», в якій розміщувалися детальні звіти про найцікавіші справи [10, с. 93]. 

Відкриті судові засідання розкривали перед суспільством весь негатив деяких 
звичних явищ. Адже серед підсудних опинялися обивателі, які здійснили злочин 
внаслідок жорстокого до них ставлення. Жінки часто йшли на порушення 
Паспортного статуту, щоб позбутися від побиття чоловіка або його рідні (втікали з 
дому і жили за фальшивими документами). У деяких випадках доходило до 
вбивств. На суді поставала жорстока картина життя підсудного, яка шокувала 
присяжних і публіку. Про значення гласного суду писав журнал «Дело»: «З часів 
судової реформи, кримінальні процеси зробились новим джерелом для нашого 
знайомства з явищами суспільного життя. Із слідчих протоколів, обвинувачу-
вальних актів та адвокатських промов ми за короткий час взнали про численні 
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патологічні явища суспільного організму, яких не помічали раніше» [10, с. 93]. 
Журнал «Вестник Европы» констатував: «Ми продовжуємо ще відкривати себе, як 
якусь невідому Америку» [10, с. 93]. Як правило, такі процеси завершувалися 
виправдовувальним вироком і підсудні звільнялися з-під варти. Такі процеси мали 
велике значення для формування правової свідомості, оскільки суд визнавав 
ненормальність таких явищ свавілля у суспільстві. Це піднімало авторитет нових 
судів в очах суспільства, оскільки вони доводили, що жорстокість і свавілля 
можуть і повинні бути покарані. Діяльність нових судів збільшувала повагу до 
законів, сприяла зростанню довіри до судової влади. У правосвідомості стала 
складатися уява про суд як про орган, який охороняє права та інтереси людей. 

Особливу роль в утвердженні ідей законності відігравали мирові суди, уведені 
в практику у 1866 р. для розгляду дрібних кримінальних позовів. До них стали 
звертатися прості люди з такими скаргами, з якими раніше і не думали звертатися 
до суду, при чому, не стільки через складність знайти там захист, скільки часто не 
вважали злочинами такі діяння, як несправедливе покарання працедавця, дрібні 
образи, тілесні ушкодження. Із заснуванням дешевого, доступного, швидкого 
мирового суду всі, хто колись почували себе безправними і мовчки терпіли образи, 
пішли в суд шукати захисту, утверджувати свою гідність і право на повагу: жінки 
скаржилися на жорстоке відношення чоловіків, робітники виносили у суд трудові 
суперечки тощо. В мирових судах у 1884−1888 рр. розглядали 1036 тис. справ у 
рік, у 1909−1913 рр. − 1567 тис., що становило близько 57% всіх кримінальних 
справ і близько 90% всіх дрібних кримінальних справ [6, с. 94]. 

Судова реформа сприяла також посиленню незалежності судової влади від 
адміністрації та захисту населення від бюрократії. Хоча Судові статути не 
створювали справжнього адміністративного суду, а лише його «зародок», але й це 
було кроком уперед. Устав цивільного судочинства поставив казну в однакове 
становище з приватними особами під час захисту своїх прав. Суперечки, пов’язані 
з власністю, фінансами, договорами, віднині розглядали в загальних судах на 
підставі змагального процесу. Позови про винагороду за збитки, здійснені діями 
посадових осіб, розглядалися у спеціальних присутствіях судів, що складалися з 
представників казенних установ, губернського правління і начальника відповідача. 
На дію чиновника, який наніс шкоду приватній особі і становить злочин, 
постраждалий міг звернутися з позовом до прокуратури. Під наглядом прокурора 
позов надходив до вищої над відповідачем інстанції, яка здійснювала слідство і 
була зобов’язана повідомити про них позивача. Скарги на будь-які незаконні, на 
думку приватної особи, дії чиновників, подавали в уїзні та губернські присутствія, 
які включали представників коронної адміністрації, дворянського товариства, 
прокуратури і громадськості. Преса і громадськість стежили за перебігом 
суперечки. Вищою інстанцією для розгляду судово-адміністративних суперечок 
був Сенат. У 1860−1880 рр. Сенат настільки активно боровся зі службовими 
порушеннями, що його діяльність права преса назвала «антиурядовою». Завдяки 
цьому можливості судового переслідування бюрократії стали в принципі такими 
самими, як і в західноєвропейських країнах [6, с. 169]. 

Незалежна судова влада в другій половині ХІХ − початку ХХ ст. тільки 
формувалася. Суд міг вирішувати справи, незважаючи на походження людини, її 
становище. Проте, запобігти порушенням, що виходили від самої влади, було 
складніше. Існував особливий порядок кримінального переслідування за посадові 
злочини. Чиновник міг бути відданий під суд тільки після відповідного рішення 
начальства. Згідно з судовою реформою звузилися функції прокуратури в плані 
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здійснення загального нагляду, і водночас самовладдя чиновників залишалося ще 
досить поширеним явищем. Власті у деяких випадках самі ініціювали порушення 
правових норм. У боротьбі з політичними злочинами держава забувала про прин-
ципи Судових статутів. У студентському середовищі часто можна було почути, що 
когось обшукали, або вислали із Москви [10, с. 95]. 

Пореформенна судова влада ефективніше боролася із злочинністю, проте і 
вона не гарантувала достатнього захисту. Це заважало прививати людям уяву про 
презумпцію невинуватості, доводити, що тільки суд на підставі доказів може 
визнати людину винною і визначити покарання. Відображенням цієї прогалини у 
правосвідомості були часті випадки самосуду, особливо в селянському середовищі. 
Покарання злочинця для селян «своїми силами», без звернення до суду було 
звичайною справою [10, с. 97; 6, с. 70]. 

Важливим аспектом правосвідомості у пореформенний період стало зарод-
ження уяви про рівність усіх перед законом, незалежно від станової приналеж-
ності. Судова реформа сприяла розвитку безстанової суспільної свідомості, 
формуванню уяви про те, що закон один для всіх. Нові суди і правила судочинства 
були загальними для всіх станів. Проте, цей аспект формування правової 
свідомості був досить суперечливим. У процесі діяльності судів дворяни часто 
виявляли незадоволення тим, що їх ставлять на «одну дошку з мужиками». Іноді 
справедливе по суті рішення суду, але прийняте не зі «станової точки зору», 
призводило до серйозних ексцесів. Московський титульний радник, розлючений 
тим, що суд прийняв рішення не на його користь, а міщанина двічі вдарив суддю та 
заявив при цьому: «Тебе обрали міщани, швеці, а дворянина судити не повинен». У 
Петербурзі стала широко відомою «історія про два крісла»: чиновник був 
ображений тим, що мировий суддя запропонував сісти не тільки йому, а й його 
супернику в суді − реміснику [10, с. 99]. 

Не менш складні проблеми у пореформенному судочинстві виникали і з 
огляду на народну правову свідомість. Правова свідомість селян зазвичай супере-
чила закону. Селяни не знали законодавства і звикли до волосних судів, які 
керувалися звичаєвим правом. Про це свідчить кількість апеляцій на судові вироки. 
До судової реформи на частку оскаржених вироків припадало 2,1−7% усіх судових 
вироків по кримінальних справах, то у 1880 роках частка апеляцій на вироки всіх 
видів судів по кримінальних справах збільшилася в 4−6 разів. Після реформи серед 
підсудних загальних судів збільшився відсоток селян (у 1874 р. на їхню частку 
припадало 62%, а у 1913 р. − 80%), які звикли до суду зі звичаєвим правом. Це 
породжувало невдоволення вироками та сприяло росту кількості протестів [6, с. 64]. 

Невідповідність правової свідомості селян і законодавства виявилася у тому, 
що суди присяжних, де більшість місць належала селянам, виносили м’якші 
вироки, ніж коронні суди без присяжних. У 1873−1883 рр. суди присяжних виправ-
дали 38%, а коронні суди − 23%, у 1883 р. доля виправданих судом присяжних 
досягла 43% [6, с. 64]. 

У цьому сенсі є показовою справа революціонерки Віри Засулич, яка у 1878 р. 
здійснила замах на петербурзького градоначальника Ф. Трепова. Її справу розбирав 
петербурзький окружний суд, і вона була виправдана. Захист будувався на ідеї 
моральної справедливості. Присяжні згідно з принципом ad hoc (дивлячись за 
обставинами), підмінили юридичну норму моральною, що було типовим для 
звичаєвого права і свідчило про недостатній розвиток правової свідомості суспіль-
ства [10, с. 96–97]. 

Отже, судова реформа 1864 р. призвела до певних змін у правовій свідомості 
російського суспільства. Гласність суду сприяла правовій обізнаності всіх верств 
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населення, впровадження у суспільну свідомість уявлення про рівність всіх перед 
законом, незалежно від станової приналежності, становища на службі, в сім’ї. 
Реформа сприяла гуманізації соціальних відносин, змушувала суспільство бачити і 
засуджувати свавілля, що ставало нормою життя. Утверджувалися ідеї законності і 
поваги до особи. З’явилася можливість отримати судовий захист, внаслідок чого 
посилилася повага до закону. Разом з тим, правова свідомість російського 
суспільства у цілому ще не повною мірою відповідала діючому законодавству і 
носила сліди звичаєвого права. 
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 ГОДА  
И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В РОССИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ вв.) 

О. Лыпытчук, Н. Лешкович 

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

Исследована судебная система и ее влияние на правовое сознание в дореформен-
ный период; обозначены основные принципы и положения судебной реформы 1864 года; 
прослеживаются изменения, которые произошли в правовом сознании российского 
общества после судебной реформы. 

Ключевые слова: Российская империя, правовое сознание, судебная реформа, 
судебная система. 
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THE JUDICIAL REFORM OF 1864  
AND THE PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  

OF LEGAL CONSCIOUSNESS IN RUSSIA (THE SECOND HALF 
OF THE XIX th – THE BEGINNING OF THE XX th CENTURY) 

O. Lypytchuk, N. Leshkovych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA–79000 Lviv, Ukraine 

The article deals with the system of justice and its influence on the legal consciousness in 
Russia before the Great Reforms of the 1860 s; discusses the main reasons, institutions and 
principles of the judicial reform of 1864; defines changes that came over the legal consciousness 
of Russian society in the post-reform period. 

Key words: Russian empire, legal consciousness, the judicial reform of 1864, system of 
justice. 
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ДОГОВІР НАЙМУ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ  
ЯК КОНСЕНСУАЛЬНИЙ КОНТРАКТ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
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Розглянуто деякі питання, пов’язані з консенсуальним характером договору найму, 
зокрема, проблему визначення форми договору найму за римським правом. З’ясовано, що 
договір найму мав усну форму. Зосереджено також увагу на значенні форми договору 
найму для його чинності. 

Ключові слова: договір найму, форма договору, безформність договору, укладення 
договору, консенсуальний договір, право вимоги, bonae fidei. 

Договір найму за римським правом зачислюють до консенсуальних контрактів. 
Це означає, що він виникає з простої згоди сторін, а передача якщо і відбулася, то 
не з метою укладення, а на виконання вже укладеного договору [1, c. 182]. Водночас 
зазначимо, що, наприклад, у літеральних контрактах моментом укладення є момент 
досягнення згоди між сторонами щодо істотних умов договору, виражений у 
визначеній формі на письмі. Тобто, для того, щоб укласти літеральний контракт 
однієї згоди не достатньо, вона ще має бути вираженою назовні у певний спосіб. 
Проте, чи існувала форма у договорі найму за римським правом, якою вона була, 
та яке вона мала юридичне значення для сторін? Відповідь на це запитання і є 
метою статті, оскільки хоча найм і є консенсуальним контрактом – питання його 
форми потребує наукового осмислення. 

Передусім потрібно з’ясувати, що варто розуміти під самим терміном «форма». 
У сучасній українській мові термін «форма» розуміють у багатьох значеннях, 
зокрема: 1) як обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його 
зовнішній вигляд; 2) пристрій, шаблон, за допомогою чого-небудь надають певних 
обрисів, якогось вигляду; 3) як тип, будову, спосіб організації чого-небудь; 
зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом; 4) спосіб 
здійснення, виявлення будь-якої дії; 5) суворо встановлений порядок у будь-якій 
справі [2, c. 617–619]. 

ВУ межах філософії форма є категорією, аналіз та розуміння якої проводять 
разом з терміном «зміст». Так, В. Л. Петрушенко визначає форму як спосіб побу-
дови змісту, його організації та функціонування, розуміючи під змістом сукупність 
(або систему) пов’язаних між собою елементів, частин, процесів, властивостей 
певного явища [3, c. 49–124]. 

Ґрунтовніше це питання висвітлюється у філософському словнику, яке 
підготували М. М. Розенталь і П. Ф. Юдін. Форма і зміст, як зазначають вчені, 
філософські категорії, які використовуються для виявлення внутрішніх джерел 
єдності, цілісності і розвитку матеріальних об’єктів. Зміст – це сукупність тих 
елементів та процесів, які становлять основу об’єктів і зумовлюють наявність, 
розвиток та зміну їх форм. Категорія «форма» виражає внутрішній зв’язок і спосіб 
організації, взаємодії елементів і процесів явищ як між собою, так і з зовнішніми 
умовами. Розвиток форми та змісту є розвитком двох сторін одного і того самого 
явища, роздвоєнням єдиного, яке призводить до суперечностей та конфліктів, що 
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спричинюють скидання форми і переробки змісту. Єдність форми та змісту 
порушується змінами, конфліктами і боротьбою між ними. Джерело суперечностей 
форми та змісту полягає у відмінності їх функцій у розвитку: зміст – основа 
розвитку, форма – спосіб існування речі; зміст володіє власним рухом, форма 
залежить від нього; зміст закладає в собі можливості безмежного розвитку, форма 
обмежує його; зміст є провідним у розвитку, форма володіє відносною самостій-
ністю, вона може і сприяти, і перешкоджати розвитку. Зміна форми відбувається 
внаслідок зміни самого змісту, що й зумовлює його провідну роль у розвитку. 
Форма ніколи не залишається незмінною. Але зміна, скидання форми не завжди 
відбувається відразу, а частіше в ході поступового загострення суперечностей між 
формою і змістом. При цьому на зміну форми чинять певний вплив і зовнішні 
умови, фактори та зв’язки, що не пов’язані зі змістом безпосередньо. Форма 
володіє відносною самостійністю, що підсилюється тим більше, чим більшу 
історію має дана форма. Стійкість форми є фактором, який забезпечує посту-
пальний розвиток змісту [4, c. 482]. 

Подібне розуміння розглядуваних категорій у І. Т. Фролової. Зокрема, зміст та 
форма – філософські категорії, що відображають взаємодію двох сторін природної 
та соціальної реальності: певним чином впорядкованої сукупності елементів і 
процесів, що утворюють предмет або явище, тобто зміст, і способу існування та 
вираження цього змісту, його різних модифікацій, тобто форма [5, c. 434]. 

Отже, керуючись вищенаведеними думками, можна дійти висновку, що форма – 
спосіб існування та зовнішнє вираження змісту, де вона змінюється внаслідок 
зміни у самому змісті.  

Визначивши термін «форма», ми можемо визначити поняття «форма договору». 
Цей термін тісно пов’язаний з іншими поняттями – такими, як, наприклад, «форма 
волевиявлення сторін». Чи правильно буде вважати, що форма договору є зовні-
шньою формою волевиявлення сторін, тобто вищезазначені поняття є тотожними. 
На нашу думку, таке трактування є не зовсім правильним, оскільки під час 
укладення договору відсутнє одне єдине волевиявлення сторін. Так, наймодавець 
хоче здати річ, результат визначеної роботи чи послугу в найм, виражає своє 
волевиявлення в оферті певної форми, наприклад, усно. Наймач же хоче наймати 
предмет найму, висловлює своє волевиявлення в акцепті певної форми, наприклад, 
усно. Після цього сторони зустрілися для обговорення умов договору: одна 
сторона усно виражає волевиявлення про включення до договору, наприклад, 
умови про місце виконання договору, інша сторона це волевиявлення приймає. Як 
тільки сторони дійшли згоди – договір вважається укладеним, оскільки він є 
консенсуальним контрактом. Проте, як бачимо, моменту згоди передувала низка 
волевиявлень. Тому, якщо керуватися вищезазначеним, можемо визначити форму 
договору, швидше, як кінцевий та остаточний зовнішній вияв усіх волевиявлень 
сторін або ж як кінцеве та остаточне спільне волевиявлення сторін, що полягає у 
домовленій згоді однієї сторони на пропозиції іншої стосовно умов договору. 

Якщо розглянути безпосередньо першоджерела з римського права – то можна 
дійти висновку, що безпосередньо саме римське право не давало визначення 
терміна «форма договору». Римляни мало уваги звертали на теоретичні конструкції, а 
тому не класифікували форми договорів та не давали визначення самого поняття 
«форма договору». Але те, що в теорії форма договору не визначена, не дає підстав 
вважати, що її не було взагалі. 

У науковій літературі з римського права звернено увагу на форму договору найму. 
Так, В. О. Умов зазначає, що для укладення найму нічого більш не вимагалося, як 
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тільки взаємна згода сторін. Для своєї чинності найм не потребував ні письма, ні 
вчинення яких-небудь під час укладення договору дій, навіть присутності сторін: 
достатньо лише, щоб особи, які укладають угоду між собою, дійшли до взаємної 
згоди. Як тільки згода стосовно найму відбулася, то зобов’язання з договору найму 
вже виникло, а водночас виникли права і обов’язки для тієї й іншої сторони 
[6, c. 1]. Так дивилося на це римське право. Сам В. О. Умов називає договір найму 
безформним та природним, а також вказує на те, що безформність є однією з його 
ознак [6, c. 168]. 

Також, на думку науковця, оскільки форма для договору найму є несуттєвою, 
то за загальним правилом, найм може бути укладений і з мовчазної згоди: для 
укладення найму, за загальним правилом, необхідна лише згода, а далі байдуже, як 
вона проявиться, вираженою на словах чи на письмі, або ж мовчазною згодою в 
тих чи інших діях сторін [6, c. 172]. Так, за загальним правилом для укладення 
найму достатньо однієї лише згоди сторін. При цьому римське право вважає 
договір найму укладеним як тільки буде досягнута згода щодо плати за найм 
[6, c. 171]. 

Натомість Д. Азаревич зазначає, що договір – це така угода, яка визначає 
цивільне зобов’язання, породжує позов. Але щоб угода могла породжувати позов, 
необхідною є наявність факту або сукупності фактів, необхідних згідно з вимогами 
позитивного права для того, щоб особа могла отримати право на позов. У випадку 
консенсуальних договорів безпосередньо позитивне право встановлює, що для їх 
укладення досить однієї лише згоди [7, c. 94]. 

Зокрема, Б. Віншейд зазначає, що римське право використовує таке правило, 
що зобов’язальний договір для того щоб породити право вимоги повинен мати 
форму стипуляції. Але з цього правила допускаються винятки, зокрема в тому 
випадку, коли значення зобов’язання надається згоді сторін самій по собі 
(консенсуальні контракти) [8, c. 144]. Під час укладення договору найму, на думку 
автора,  діють такі самі засади, як при укладенні договору купівлі-продажу. 
Договір найму вважається укладеним,  як тільки сторони домовилися щодо 
суттєвих його умов, предмета найму та плати за найм, навіть якщо попередньо 
вони домовлялися також і про інші умови, щодо яких вони не дійшли згоди 
[8, c. 359]. 

Отже, керуючись вищенаведеним, можна зробити висновок про те, що за 
загальним правилом договір найму за римським правом вважався укладеним від 
часу досягнення згоди між сторонами щодо його суттєвих умов та не потребував 
дотримання визначеної форми. Проте, водночас, не погоджуємося з позицією 
В. О. Умова щодо того, що найм можна назвати безформним та вважаємо, що 
форма в договорі найму існувала, але вона не мала жодного юридичного значення. 
Хоча, якщо розглядати це питання у дуже вузькому юридичному значенні, то 
думка про відсутність форми загалом не є вже такою недоречною, оскільки, якщо 
форма договору не має жодного юридичного значення, то фактично виходить що 
вона є «ніби невидимою», мало того – такою, яка ніби не існує. Проте, водночас, 
такий погляд вважаємо недоцільним через те, що загалом невірним є застосування 
різних теоретичних підходів до розуміння одних і тих самих речей та стандартів їх 
оцінювання тільки через те, що вони існували в різні історичні періоди. Тобто, 
якщо ми кажемо, що договір найму в Римі не мав форми загалом, то кожен договір 
найму, який був укладений в сучасній Україні усно та не потребував згідно з 
чинним законодавством  дотримання обов’язкової письмової форми також не має 
форми загалом. Якщо в сучасній теорії цивільного права ми постановили собі, що 
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форма договору є завжди, то ми не можемо під римське право створити іншу 
теорію з іншими правилами, якщо її не створили самі римляни. Ми можемо лише 
підводити її під сучасні теоретичні правила. 

Отже, якщо форма існувала, то якою ж вона була? Вважаємо, що для відповіді 
на це запитання варто проаналізувати те, як сторони виражали свою згоду щодо 
істотних умов договору назовні. Говорити про те, що зовнішнього виразу волі 
сторін під час укладення договору найму не існувало взагалі ми не можемо, 
оскільки, якби воля обох сторін зовсім ніяк не була виражена, то жодного договору 
вони б між собою укласти не змогли. Таке зовнішнє вираження згоди полягало в 
усних словах згоди, або ж виражалося на письмі. Так, Л. М. Загурський звертає 
увагу на те, що найм може бути укладений навіть шляхом кореспонденції між 
сторонами [9, c. 289]. Також згода може виражатися мовчанням або ж діями сторін. 
Проте, зазначимо, що безпосередня передача предмета найму відбувається не з 
метою укласти договір, а для його виконання [1, c. 182], тому вона не є такою дією, 
яка є зовнішнім вираженням згоди сторін на укладення договору. 

Проте для того, щоб назвати зовнішню форму згоди сторін формою договору 
необхідна ще одна важлива обставина – безпосередньо саме зовнішнє вираження 
згоди як таке має бути джерелом зобов’язання, тобто породжувати право вимоги. 
Л. М. Загурський вказує, що запис під час укладення літеральних договорів є 
джерелом зобов’язання, а не лише доказом його існування [9, c. 251], а Р. Зом додає, 
що при укладенні літеральних контрактів боржник зобов’язувався внаслідок запису 
[10, c. 245]. Проте, під час укладення найму сам запис, незалежно від того, ким він 
складений зі сторін, де, коли написаний та у якій формі, а також навіть те, що він був 
чи буде підписаний усіма сторонами, не має жодного юридичного значення для 
дійсності договору як джерела зобов’язання. Тобто, наявність чи втрата такого 
письмового документа жодним чином не впливає на право вимоги та на наявність 
позову, що ґрунтується на цьому договорі. Сторони вже чинного договору можуть 
домовитися про те, що вони запишуть договір на письмі, але це також жодним чином 
не вплине на виникнення та існування їхніх прав і обов’язків, а такий письмовий 
документ не матиме жодного юридичного значення для чинності договору.  

Якщо припустити, що сторони, які дійшли згоди щодо всіх умов договору, 
вирішили записати договір на письмі, і одна сторона, оформлюючи документ, 
самовільно написала додаткову умову договору або змінила вже наявну, а інша 
сторона цей документ підписала, то навіть у такому випадку сам письмовий 
документ не матиме жодного юридичного значення, не кажучи вже про запис, 
односторонньо здійснений якоюсь із сторін, в якому було, наприклад, написано 
про більшу плату за найм, ніж була домовлена попередньо. У таких ситуаціях 
договір діятиме на умовах, щодо яких сторонами було досягнуто згоди.  

Отже, керуючись положеннями римського права та сучасного розуміння форм 
договору, можна дійти висновку про те, що безформність договору найму, як 
називав це В. О. Умов, є насправді усною його формою, а письмове оформлення 
договору є лише умовною констатацією факту його існування, оскільки, наприклад, 
якщо йдеться про односторонній запис, можна припустити можливість наявності у 
прибутковій книзі домовладики навіть неіснуючого насправді договору найму. 
Тобто, не кожне письмове вираження волі сторін може бути доказом існування 
договору чи окремих його умов. Мало того, Є. М. Орач та Б. Й. Тищик звертають 
увагу на те, що не було умови про форму договору найму серед загального 
теоретичного переліку випадкових умов договорів (а серед суттєвих її не було, 
оскільки договір найму є консенсуальним) [1, c. 166]. 
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Аналогічна ситуація і у випадку, якщо сторони домовилися про виголошення 
подвійної стипуляції, мансипації чи самомансипації (залежно від виду найму). Ці 
формальні процедури є такими, що спрямовані на виконання договору, а не його 
укладення та жодним чином не впливають на момент його укладення і можуть 
бути лише «кращим доказом» у суді. 

Проте, В. О. Умов акцентує на винятку з загального правила: у всіх тих 
випадках, коли укладення договору не могло базуватися на одній лише особистій 
довірі, для протилежної сторони у випадку віддачі в найм державних майн, 
зазвичай було передбачено визначену форму, без якої ці договори вважалися 
неукладеними. Зокрема це стосувалося найму земель та прирівняних до них 
приватних володінь імператора [6, c. 170]. У тих випадках, коли закон для укла-
дення найму потребує визначеної форми, моментом укладення має вважатися час, 
коли найм буде виражений у цій формі [6, c. 171]. 
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ДОГОВОР НАЙМА ЗА РИМСКИМ ПРАВОМ  
КАК КОНСЕНСУАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

М. Миньо 

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

Рассмотрены некоторые вопросы, связанные с консенсуальным характером договора 
найма, в частности проблема определения формы договора найма по римскому праву. 
Установлено, что договор найма имел устную форму. Сосредоточено также внимание на 
значении формы договора найма для его юридической силы. 

Ключевые слова: договор найма, форма договора, бесформенность договора, заклю-
чение договора, консенсуальный договор, право требования, bonae fidei. 
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The article deals with some issues related to the consensual nature of the hiring, including 
the problem of determining the form of the hiring at Roman law. It was established that the 
contract of hiring had the oral form. Also attention was drawn to the importance of the hiring form 
for its validity. 

Key words: hiring, form of contract, formlessness of contract, concluding of contract, 
consensual contract, right to claim. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО НАМІСНИЦТВА  
У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Х. Моряк-Протопопова 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
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У статті досліджено проблеми розвитку державної служби у Галичині у другій половині 
ХІХ – початку ХХ ст. через призму вищого місцевого органу управління – Галицького 
намісництва. 

Ключові слова: Галичина, намісництво, державна служба, службовець. 

Державна служба в Україні має давні традиції формування та правового регулю-
вання. Свій важливий внесок у цей процес внесла і Галичина. За час перебування з 
1772 по 1918 рр. у складі Австрійської імперії, а з 1849 р. Австро-Угорської монархії 
на її території вдалося сформувати чітку ієрархічну систему органів державного 
управління. Австрійському уряду вдалося з її допомогою протягом тривалого часу 
здійснювати управління національно і релігійно неоднорідним суспільством. 
Важливу роль у цьому відіграло формування концепції державної служби. 

Службові відносини у Галицькому намісництві були врегульовані міністерським 
розпорядженням від 17 березня 1855 р. [1, c. 160] та законом від 25 січня 1914 р. 
або так званим «Положенням про службу» [2, с. 87]. Тут варто звернути увагу на 
те, що порядок проходження служби при намісництві і староствах регулювали 
іншими положеннями, ніж порядок проходження служби при органах крайової 
автономії (сейм і Крайовий виділ). 

Станом на 1853 р. намісництво складалося з намісника, віце-президента, радників 
намісництва, секретарів, конципієнтів і відповідної кількості практикантів [3, c. 54]. 

Кількість посад у штатному розписі намісництва коливалася від 239-ти (1872) 
до 245-ти (1873–1893). Дещо збільшено штат службовців (до 257-ми осіб) за 
намісника К. Бадені 1894 р. За розпорядженням намісника в урядовому виданні 
«Gazeta Lwówska», крім іншого, публікували і прізвища новопризначених служ-
бовців намісництва [4, c. 41]. 

Усіх посадовців австрійської адміністрації було поділено на п’ять груп 
залежно від отриманої ними освіти. Приналежність до тієї чи іншої групи давала 
змогу обіймати певні посади та обумовлювала терміни просування по службі 
[2, с. 97]. На практиці це виглядало так: 

 

Група 
A B C D E Тривалість оплачуваної служби 

Роки 
Службовці XI рангу – 3 6 6 6 
Службовці X рангу 5 5 6 7 9 
Службовці IX рангу 6 7 7 9 – 
Службовці VIII рангу 6 10 – – – 

 

А – службовці, що закінчили повний курс середньої школи й отримали повну академічну освіту;  
В – службовці, що закінчили середній навчальний заклад та склали державні іспити в академії; С – службовці, що 
закінчили середній навчальний заклад; D – службовці, що закінчили чотири початкові класи середнього 
навчального закладу; Е – службовці, що отримали будь-яку іншу освіту, вищу, аніж та, яку дає початкова школа. 
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Таку кількість державних службовців можна вважати достатньою для управління 
Галичиною, проте це не мало позитивного впливу на діяльність намісництва. У 
своїй доповіді на засіданні польської Народної правої партії доктор І. Вайнфілд 
зазначав таке: коли в інших краях коронних адміністрація діє зле, то в Галичині 
дуже зле. Причиною того, що урядовий персонал не виконує покладених на нього 
обов’язків, він, окрім іншого, вбачав у неналежній професійній підготовці 
(починаючи зі школи і закінчуючи екзаменом практичним) [5, c. 4]. 

У січні 1894 р. опубліковано розпорядження міністра освіти з питання регуляції 
навчання та екзаменів з права і політики. Слухачі права, які прагнули отримати 
кваліфікацію для державної та суспільної служби, мали пройти курс мінімальною 
тривалістю в 11 семестрів1 [6, c. 305] та здати три обов’язкові державні екзамени: 
правничо-історичний, судовий і політичний. Обов’язковими для вивчення предме-
тами були: римське, церковне, німецьке право; історія австрійської держави; філосо-
фія; приватне, торговельне і вексельне австрійське право; австрійське кримінальне 
право та кримінальний процес; австрійський цивільний процес; державне право та 
адміністративне право; політична економія; казначейство та інші додаткові 
дисципліни, у тім числі порівняльне правознавство [7, c. 23]. 

Порядок складання трьох іспитів, які мали назву урядового теоретичного 
екзамену, регулювали розпорядженням Міністерства віровизнань і освіти від 
30 липня 1850 р. [8, c. 1369]. Іспит відбувався в усній або письмовій формі, був 
публічним, його оцінювали спеціально утвореною комісією. 

Найбільші претензії І. Вайнфілд висував до перших років служби молодих 
урядовців на посадах практикантів при намісництві і староствах, де власне мали 
бути ліквідовані усі недоліки теоретичної освіти. Практиканта зазвичай 
закріплювали за котримось з референтів одного з департаментів намісництва. 
Референт, надто завантажений власною роботою, розглядав молодого службовця не як 
особу, яку треба було навчати і готувати до практичного іспиту, а як додаткову робочу 
силу. Справи, які доручали останньому, були одноманітними, нескладними, проте 
такими, що потребували багато часу. Їх, на думку доповідача, міг виконувати і 
звичайний канцелярист [5, c. 110]. 

Обов’язок проходити практику при повітах було встановлено указом імператора 
від 14 вересня 1852 р. За ним до повітів надсилали канцелярських практикантів для 
допомоги в діловодстві та підготовки до майбутньої служби у державних органах. 
На час проходження практики молодих службовців зараховували у штат; вони 
підпорядковувалися старості на тих самих підставах, що й решта службовців 
повіту [9, c. 12]. 

Опісля стажування при намісництві практиканта переводили у будь-який з 
повітів, де ситуація повторювалася (ці слова були підтверджені і старостою одного 
з повітів М. Бесадецьким [10, c. 20]). Молодого службовця ніхто не навчав адміні-
стративному провадженню різноманітних справ, його розглядали лише як додаткову 
робочу силу. Зрештою практичний іспит, який відкривав адміністративному 
чиновнику доступ на найвищі посади в адміністрації краю, складав урядовець, що 
не отримав достатньої теоретичної підготовки в університеті, практичної 
підготовки на практиці. Якщо він і знав закони, то не вмів застосувати їх на 
практиці, не мав уявлення про реальне становище краю і, зазвичай, згодом не міг 
проявити ініціативи, навіть зрідка [5, c. 11]. 

––––––––– 
1 До 1894 р. діяло розпорядження міністерства, за яким термін навчання на курсах з права і 

політики в австрійських університетах становив 7 семестрів. 
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Керівник практики складав звіт про її проходження і передавав його до установи, 
в якій практикант мав складати іспит. Оцінювання практики проводили за трибальною 
шкалою: «дуже старанний», «старанний» і «низький рівень старанності» (з такою 
оцінкою кандидата до іспиту не допускали). 

Законом було визначено, що на час проходження практики особі не присвою-
вали жодного рангу, а до складання присяги державного службовця кандидата 
можна було допустити не раніше, ніж через рік з початку проходження стажування 
[11, c. 222]. При цьому йому видавали уніформу ХІ (найнижчого) рангу [2, c. 95]. З 
1914 р. термін практики було подовжено і для практикантів групи А., В., C. він 
становив три роки, а для практикантів групи D. і Е. – чотири роки [2, c. 97] 
(детальніше див. подану вище таблицю). Проте 1916 р. порядок прийняття на 
роботу службовців ХІ рангу було спрощено у зв’язку тим, що під час війни 
більшість з них не отримала належної повної освіти [12, c. 626]. 

Із завершенням практики претендент складав практичний іспит за напрямом 
майбутньої робити (фінанси, адміністрація, судочинство1 [13, c. 520], дипломатія 
тощо) [14, c. 176]. Власне іспит, як це було передбачено розпорядженням, проводили у 
комбінованій формі (спочатку письмово, а потім усно). На час іспиту у письмовій 
формі конкурсантів забезпечували відповідними нормативними актами, але будь-
яка інша допомога була заборонена. Тривав письмовий іспит 8 годин у межах 
одного дня. Після перевірки роботи конкурсанта допускали до усного іспиту 
(тривалістю близько двох годин) [15, c. 659]. 

Тож на роботу у намісництво приймали кандидатів з відповідною освітою, 
крім того, вони мали володіти відповідними морально-політичними якостями. 
Висновок про останні давала дирекція поліції, яка також засвідчувала про відсутність 
інших перешкод для зайняття певною особою посади в апараті намісництва 
[16, c. 3536]. 

Про високий рівень вимог до посадовців намісництва може свідчити навіть 
той факт, що для прийняття на роботу урядовим слугою (одна з найнижчих посад в 
намісництві) треба було вміти читати і писати на крайових мовах (це були 
польська та українська), мати фізичну змогу до виконання службових обов’язків, 
підтверджену лікарським свідоцтвом, гідну моральну поведінку та австрійське 
громадянство. А до обов’язків такого слуги входило паління в печах, носіння 
матеріалу для паління і води, прибирання і замітання службових приміщень, 
носіння на пошту і з пошти грошових переказів, урядових листів і бандеролей, а 
після повернення – вручення сторонам урядових листів [17, c. 28]. 

За законодавством Австрії австрійським службовцем міг стати тільки 
громадянин Австрії з добрим здоров’ям [2, c. 8587]. На роботу не приймали осіб, 
старших сорока років. Цікавим є і той факт, що бути державним службовцем і 
обіймати посади в органах влади міг неповнолітній громадянин монархії з 18-ти 
років (щоправда, за згодою законних опікунів) [2, c. 89]. 

Посадовою особою чи службовцем намісництва, наділеним навіть найменшими 
владними повноваженнями, не могли бути жінки. Хоча у законодавстві не містилося 
прямої заборони приймати їх на службу. Однак це логічно було пов’язано з 
юридично закріпленим обмеженням правоздатності жінок у політичній сфері 
суспільного життя. Зокрема, жінки не мали права брати участь у діяльності 
політичних партій, бути обраними до представницьких органів влади; до 1907 р. 

––––––––– 
1 До безпосереднього виконання обов’язків судді особа могла приступити лише після того, як 

їй виповнилося 25 років. 
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тільки найзаможніші з них були наділені активним виборчим правом, а з 
запровадженням прямого, загального і таємного виборчого права 1907 р. усі жінки 
були позбавлені виборчих прав, адже воно поширювалося винятково на чоловіків 
[18, c. 183197]. 

Характерною для тогочасної Австрії була відсутність поділу осіб, що працювали в 
політичних органах влади, на державних службовців та допоміжний персонал 
(прибиральники, візники тощо). Натомість їх поділяли на слуг (осіб, що виконували 
якісь механічні функції: університетські помічники, візники), керівників (осіб, 
наділених правом видавати накази і вимагати їхнього дотримання) та інших 
урядовців [14, c. 167]. Однак і цей поділ не мав юридичного оформлення. По суті 
було закріплено поділ тільки на адміністративних та судових працівників. Також з 
1855 р. проведено поділ службовців на ранги [19, c. 131]. Чинною до 1855 р. 
постановою «Про загальну сферу діяльності ц. к. міністерств» [20, c. 629] такого 
поділу не передбачено. 

З президії намісництва за підписом намісника В. Коритовського 21 лютого 
1914 р. вийшло розпорядження до усіх старост і директорів поліції у Львові та 
Кракові. У ньому зазначено, що підставою для визначення кваліфікації будь-якого 
урядового працівника є так званий кваліфікаційний опис, виданий безпосереднім 
керівником чи керівником відділу, де цей працівник служить [21, c. 65]. У цьому 
описі мали міститися такі відомості: фах службовця; його вмотивованість; здатність 
до служби в колективі і рівень комунікабельності; функції, які урядник виконував, 
ступінь їхньої складності і рівень їхнього виконання; поведінка на службі і поза нею 
[21, c. 6566]. Кваліфікаційний опис мали щороку уточнювати, а урядовцю, якого він 
стосувався, не можна було ознайомлюватися з текстом документа. 

Відповідно до розпорядження Президії намісництва від 12 грудня 1908 р. 
L 21854/pr, старости надсилали прізвища своїх підлеглих до президії намісництва, 
якщо вважали за потрібне винести їм подяку, з детальним описом вчинку, за який 
подяка належала [22, c. 43]. 

Усі службові переміщення в староствах контролювало намісництво, про що 
свідчить розпорядження від 14 грудня 1903 р., за яким про звільнення урядовця і 
про його появу на новому робочому місці староству необхідно було повідомити 
Президію намісництва [23, c. 36]. 

Допускали переведення урядовців за сімейними обставинами1 на роботу в 
іншу місцевість. Староство було зобов’язане впродовж трьох днів з моменту 
отримання повідомлення звільнити урядовця від служби. Останній через сім днів 
(у випадку, якщо чиновник одружений, то чотирнадцяти днів) мав приступити до 
роботи на новому місці [23, c. 36]. 

Не дуже престижною у намісництві вважали посаду канцелярського службовця, 
хоча їхня кількість серед інших працівників була досить значною (приблизно 
1/5 всіх працівників намісництва). Такий висновок можна зробити на підставі 
аналізу листа канцелярських службовців намісництва і староств, надісланого 
намісникові 1907 р. Канцеляристи прохали вчасно підвищувати їм ранги, адже від 
цього залежала їхня заробітна плата і матеріальне становище. У листі наведено такі 
факти: від часу реорганізації політичної влади 1867 р. загальний штат канцелярських 
працівників намісництва збільшився на четвертину. Його було поповнено переважно 
службовцями нижчих рангів. Останніми роками, писали службовці, зросли ранги та 
збільшилася кількість службовців розумової праці: технічних, рахункових, ветери-

––––––––– 
1 Буквально – для врегулювання приватних стосунків. 
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нарних та інших, однак це не стосувалося працівників канцелярій. Для них 
ситуація тільки погіршилася. Наприклад, якщо з 1872 р. секретарем-канцеляристом 
ставали відразу по прийнятті на службу, то з часом – через два чи три роки служби, 
а на момент написання листа щасливим вважали того, хто став ним через десять 
років служби [24, c. 8283]. 

Цікавим лист службовців є і з огляду на те, що у ньому зазначено кількість 
канцелярських службовців та в якому ранзі вони працювали при намісництві та у 
староствах. Отож, 1907 р. у Галицькому намісництві працювало 57 канцеляристів, з 
них: один старший директор сьомого рангу, один директор восьмого рангу, сім 
ад’юнктів дев’ятого рангу, шістнадцять канцеляристів десятого рангу та тридцять 
два канцеляристи одинадцятого рангу. У староствах працювало вісімдесят секретарів, 
з них тільки шестеро мали дев’ятий ранг, що відповідав посаді ад’юнкта, а 32 мали 
статус канцеляриста найнижчого 11-го рангу [25, c. 84]. 

Для призначення службовців нижчого рангу з 11-го до 8-го у місцевій пресі 
публікували повідомлення про конкурс. Не оголошували конкурс на цивільні 
посади, які могли обіймати тільки військовослужбовці [1, c. 160]. Відомості про 
конкурс надсилали усім повітовим старостам, директорам поліції у Львові і 
Кракові для ознайомлення і оголошення [26, c. 3]. 

Канцелярські працівники під час вступу на службу приносили присягу (дода-
ток 10). Присягу підписував службовець, її постійно зберігали в архіві намісництва 
[27, c. 1618]. 

Для соціального захисту канцелярських помічників, що працювали у державних 
органах, установах і організаціях, на початку ХХ століття було створено спеціальний 
орган – так званий «Заклад забезпечення». Він займався виплатою пенсій цим 
службовцям, їхнім вдовам і сиротам тощо [28, c. 1421]. 

Розпорядженням від 1855 р. на службовців повітів покладали обов’язок бути 
присутніми на святкових і недільних Службах Божих у церкві [1, c. 167], у такий 
спосіб непрямо обмежували доступ до урядових посад осіб нехристиянського 
віросповідання. 

Усі службовці намісництва, від найнижчих до найвищих, за свою роботу 
отримували відповідну платню. В такий спосіб з місцевої адміністрації цілковито 
усунули поняття гонорового урядовця – такого, що не отримував за роботу жодної 
винагороди1. Заробітну плату адміністративний службовець починав отримувати з 
наступного дня після видання номінаційного наказу особою, уповноваженою 
приймати на службу [14, c. 188]. 

Ні намісник, ні намісницьке правління самостійно не визначали розмірів 
оплати праці службовців намісництва. Це питання вирішував уряд [29, c. 61]. 
Однак намісник міг призначати різні допомоги, пенсії, одноразові та постійні 
виплати працівникам намісництва – як з власною ініціативою, так і за поданням 
їхнього безпосереднього керівника [30, c. 1718]. 

Оплата праці залежала від рангу, а не від посади. Отож, обіймаючи посаду, що 
передбачала надання службовцеві вищого службового рангу, він отримував нижчу 
зарплату доти, доки не надходив номінаційний наказ на вищий ранг. Крім того, від 
рангу залежали також майнові та особисті права службовця (витрати на подорожі, 
презентацію, ведення канцелярії; пенсія, титули і звання).  

––––––––– 
1 Винятки могли становити президенти міст з власним статутом (до них в Галичині належали 

Львів і Краків) та члени ґмінної ради. 
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Оплата праці урядовця складалася з двох частин: власне заробітної плати і 
додатку на ведення служби (це могли бути кошти на найм житла, що відповідало 
посаді того чи іншого службовця тощо). Інколи додаток на ведення міг бути більшим 
за основну зарплату (це, зазвичай, стосувалося посадовців найвищого рангу). Різниця 
в оплаті праці між службовцями різних рангів була великою. Службовець першого 
рангу отримував у 20 разів більше, ніж службовець 11-го рангу (12 тис. золотих 
ринських і 600 золотих ринських у рік, відповідно) [14, c. 189]. Також усі адміні-
стративні службовці отримували службову форму відповідного зразка [31, с. 1719]. 

На думку законодавця, працівник мав виконувати свої обов’язки з «задоволен-
ням» [1, c. 160]. Від службовців вимагали бути товариськими і прихильними під 
час вирішення справ до колег по роботі та сторін у суперечках. Такі вимоги 
залишили слід у діловому листуванні імператора з міністрами, намісниками та 
намісника з посадовцями намісництва. Інструкції керівників до підлеглих зазвичай 
починали зі слів «Мій дорогий і улюблений... (титул та ім’я)» або «Коханий... 
(титул та ім’я)» з подальшим запевненням в обізнаності керівника у тому, що 
підлеглий ревно виконує свої обов’язки і заслуговує похвали. Тільки після того 
викладали вказівки, критику, інструкції, розпорядження тощо. 

У розпорядженнях стосовно ведення діловодства зазначали, що до намісника 
треба було звертатися «Високоповажний», до керівників інших органів влади – 
«Поважний», а вирази «Пан» чи «Пані» мали застосовувати до будь-якого жителя 
краю [1, c. 188]. 

На свої розпорядження намісник міг накладати гриф «таємно» [26, с. 20], або 
«цілком таємно» [26, с. 19]. 

Документація намісництва налічувала: 1) розпорядження у формі: резолюцій 
(видавали підвладним органам, урядовцям, сторонам разом з відповідним поданням); 
декретів (видавали підвладним органам, урядовцям, сторонам, якщо відповідне подан-
ня затримували і подавали пізніше); наказів/циркулярів (видавали, якщо предмет 
розпорядження доводили до відома пізніше); нот (видавали органам, підпоряд-
кованим намісництву по службі, з якими треба було скоординувати дії); листів (до 
керівників органів, підпорядкованих намісництву по службі, з якими потрібно було 
скоординувати дії, чи до будь-яких інших органів, не підпорядкованих намісництву 
по службі); реляцій (повідомлення, донесення до вищих органів влади чи їхніх 
керівників). 

На австрійського службовця покладали обов’язок ретельно виконувати свої 
службові зобов’язання, бути слухняним щодо керівництва, довічно оберігати служ-
бову таємницю (окрім випадків, коли його буде звільнено від цього обов’язку), а 
також за потреби виконувати навіть ту роботу, яка не є звичною (йдеться про 
можливість доручити йому роботу в іншій місцевості або іншої, іноді нижчої, 
кваліфікації). Урядовцеві забороняли брати участь у будь-яких товариствах, статути 
яких перешкоджатимуть несенню його служби, обіймати будь-які посади, які могли 
б перешкоджати його роботі, приймати подарунки прямо чи опосередковано (особисто 
чи через членів своєї родини) за виконання ним своєї служби (це положення не 
поширювалося на матеріальні заохочення з боку адміністрації). Йому доводилося 
повідомляти керівництво про місце проживання (постійне чи тимчасове), про 
бажання одружитися, про кожне заняття, яке приносить йому прибуток [2, c. 8794]. 

Звичайний термін відпустки коливався від чотирнадцяти днів для службовців 
ХІ рангу і практикантів до понад п’яти тижнів для службовців VІ і вищих рангів. 
Відпустку тривалістю понад три місяці не оплачували і не зараховували до часу 
служби. З особи, відпустка якої тривала понад рік, знімали усі привілеї, що їх вона 
мала, перебуваючи на службі (виняток могла становити відпустка, надана для 
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виконання громадських обов’язків) [2, c. 89]. Службовцям не оплачували відпустки 
у зв’язку з хворобою, проте в такому випадку могли видати аванс у розмірі 
тримісячної заробітної плати. 

Державні службовці були зобов’язані брати участь у жалобних днях імператорсь-
кого двору і носити в цей час відповідні жалобні відзнаки1 [32, c. 49]. 

За службові порушення на працівника намісництва можна було накладати такі 
види покарань: 

1) звичайні: зауваження; грошове стягнення (застосовували тільки після письмо-
вого попередження, а його розмір не міг перевищувати 100 крон; загальна сума річних 
стягнень не могла бути більшою, ніж місячна заробітна плата службовця); 

2) дисциплінарні стягнення: догана; відтермінування чергового підвищення 
оплати праці та витрат, пов’язаних з несенням служби; зменшення заробітної плати 
(не більше, ніж на 25%); дострокове звільнення на пенсію з її відповідним 
зменшенням; звільнення без отримання пенсії чи будь-яких інших компенсацій 
[2, c. 104]. 

Накладання звичайних покарань допускали тільки після того, як працівнику 
було надано право у письмовій формі дати пояснення стосовно фактів, які 
зумовили накладення покарання. Будь-яке дисциплінарне стягнення могло бути 
накладене тільки дисциплінарною комісією, і її рішення оскарженню не підлягали. 

Накладення дисциплінарних стягнень передбачали також і для службовців у 
відставці. Це могли бути: догана; тимчасове чи постійне зменшення пенсії до 25%; 
відібрання будь-яких прав, що випливали зі статусу колишнього державного 
службовця (пенсія службовця, пенсія для його родини тощо) [2, c. 112]. 

Накладення стягнень на службовців у відставці допускали лише у двох 
випадках: виявлення фактів службових зловживань, які були вчинені за час проход-
ження ними служби, або порушення, вчинені стосовно служби після її завершення 
(наприклад, розголошення службової таємниці) [33, c. 211239]. 

Стосовно персонального складу повітових органів влади, то, як зазначено 
вище, на чолі повітів стояли старости. Крім того, у староствах постійно працювало 
кілька повітових комісарів і повітовий секретар, який відповідав за канцелярію. У 
разі потреби намісництво надсилало до них на допомогу кілька конципієнтів-
практикантів. При старостві розміщувалися податкові органи. Старосту у Кракові 
за посадою прирівнювали до радника двору, він був делегатом намісника [34, c. 75]. 
Старости у Львові, Тернополі, Перемишлі, Станіславі, Тарнові і Бродах за посадами 
мали ранг радника намісництва [35, c. 28]. 

Законом від 14 вересня 1852 р. за начальниками повітів (старостами) було 
закріплено право вчиняти щодо своїх підлеглих усі дисциплінарні дії, які може 
вчиняти керівник, за винятком переведення на нижчу посаду, примусового 
переміщення та звільнення зі служби [30, c. 13]. 

Якщо до середини ХІХ ст. можна простежити тенденцію до призначення на 
посади у Галицькому намісництві та на місцях австрійців та чехів, то з 1867 р. 
майже усі вищі посади краю обіймали поляки2, отож урядова адміністрація краю, 
по суті, була польською адміністрацією. Поляки були службовцями середнього та 
нижчого рівнів. У праці «Галичина в ХІХ ст.: соціально-економічне, правове та 

––––––––– 
1 Цими жалобними відзнаками була чорна стрічка, пов’язана на лівому плечі або капелюсі, 

жалобна кокарда. 
2 Деякі вищі посади вони були змушені залишити за українцями, як того вимагав закон. 

Наприклад, з-поміж 36-ти членів Крайової шкільної ради мінімум четверо мали бути українцями; 
також українцем мав бути один із заступників маршалка крайового сейму. 
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внутрішньополітичне становище» [36, c. 19] автори висловили думку, що австрійсь-
кий уряд призначав на адміністративні посади здебільшого польську шляхту і 
магнатів задля протиставлення українському національному руху [36, c. 19]. Таке 
твердження не видається нам правильним. Попри свій бурхливий розвиток у другій 
половині ХІХ ст. український національний рух не становив суттєвої загрози єдності 
монархії, на відміну від польського національного руху. Правильніше вважати, що 
українців не призначали на посади через відсутність міцного національного лоббі у 
Відні та й на рівні краю. 

Також у деяких працях траплялося твердження, що «підбір службовців до 
державних установ Східної Галичини і Північної Буковини проводився з урахуванням 
не стільки ділових якостей, як станового походження і національності» [37, c. 257]. 
І з цим можемо погодитися. Польські намісники, які опиралися на підтримку 
польських консерваторів, на посади воліли призначати поляків, а надання переваги 
людям знатного походження перед людьми простого походження було зумовлено 
монархічною формою правління Австрії та Австро-Угорщини, що тривалий час 
опиралася на аристократію та магнатів. 

Та вже на зламі ХІХ–ХХ століть ситуація у Східній Галичині починає зміню-
ватися. Кількість українців серед чиновників і суддів постійно зростає (хоча 
поляків на державних посадах залишалося значно більше) і навіть на найвищі 
посади призначають осіб не знатного походження. 

Та навіть тоді кількість службовців намісництва непольської національності 
була мізерною. Український посол С. Дністрянський [38, c. 12] у грудні 1912 р. з 
трибуни австрійського парламенту повідомляв, що «у Галицькому намісництві, як і 
в повітових староствах Галичини, українських службовців майже немає, а ті, які, як 
виняток, там і є, мусять відректися від свого патріотизму і всі сили віддати на 
послуги польської політики проти українців… Становище українців у Галичині є 
прямо безвихідне… Польські чиновники знають з досвіду, що за всі беззаконня на 
шкоду українців вони не тільки не будуть покарані, а навпаки, за це чекає їх ще 
похвала» [39, c. 94]. 

Сформовану в такий спосіб бюрократичну систему Галичини досить влучно 
охарактеризував Н. Дейвіс як численну, могутню, ієрархічну і сумнозвісно фор-
мальну [40, c. 554]. 

З концепції австрійського державного управління духовенство теж розглядали 
як специфічну категорію державних чиновників1 [41, c. 401]. За неналежне 
виконання покладених на них законом обов’язків намісництво могло вживати до 
них дисциплінарних заходів впливу [42, c. 35]. 

В Австрійській імперії державною релігією було християнство римо-католиць-
кого обряду. Офіційно визнаними були православна, греко-католицька, вірменська 
та протестантська церкви, а також старообрядні громади (липовання2) та старо-

––––––––– 
1 Ситуація дещо змінилася після того, як 1855 р. між Австрією і Ватиканом було підписано 

конкордат (договір), за яким єпископи мали право на безпосередні контакти з Апостольською 
Столицею, нагляду за духовним навчанням у школах, цензури друкованих видань з приводу їхньої 
відповідності католицизму. Якщо до укладення конкордату стосунки держави і церкви 
ґрунтувалися на світському праві, то після 1855 р. – на праві канонічному. Так тривало до 7 травня 
1874 р., коли було прийнято закон, яким договір 1855 р. з Ватиканом по суті було розірвано. 

2 Назва походить від селища Липованське, яке засновано 1746 р. в дельті Дунаю. Нині це 
м. Вилково в Кілійському р-ні Одеської області, Україна. Заснували місто старообрядці-пили-
пони. Пилипом звали засновника однієї з найрадикальніших течій старообрядства. З часом 
замість «пилипони» стали вживати термін «липовани». 
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католицька1 церква. Окремими законами регулювали правовий статус єврейських 
релігійних громад (половина яких перебувала на території Галичини). 

Єпископи повинні були приносити присягу на вірність монархові та державі, а 
на рішення церковних судів потрібно було скаржитися не у Рим, а до відповідних 
державних органів [43, c. 1920]. Одним з важливих обов’язків духовенства стало 
оголошення та тлумачення населенню законів, указів і розпоряджень органів 
світської влади [44, c. 136]. 

У повітах Східної Галичини греко-католицька церква також виконувала важливу 
соціальну роль. Відомий дослідник історії української філософії та духовності 
І. Паславський вважав, що греко-католицька церква творила ту унікальну духовну 
інфраструктуру, через яку найширші верстви українського населення (насамперед 
селянство) залучали до національно-культурного життя і в такий спосіб долучали до 
загального процесу формування української нації [45, c. 13]. Інші дослідники 
називали її офіційним представником українських інтересів перед Віднем [46, 
c. 351], єдиною організаційною опорою проти сильного польського тиску [47, c. 98]. 

Греко-католицьку церкву 1900–1944 рр. очолював митрополит Андрей Шеп-
тицький. За час його управління вона остаточно перетворилася в українську націо-
нальну церкву на Галичині. Митрополит був меценатом і дбав не тільки про 
задоволення духовних потреб вірян. За його сприяння відкривали нові школи, було 
засновано Науковий інститут, «Академічний дім», Український національний музей 
та лічницю2 для бідних у Львові3. Перед урядом він домагався справедливого 
ставлення до українського народу, на рівні з польським [48, c. 119]. 

Отож, бюрократичний апарат Галицького намісництва формувався з урахуван-
ням вимог загальнонаціонального права. Особа, що бажала стати державним 
службовцем, мала отримати відповідну освіту, володіти як мінімум двома крайо-
вими мовами, пройти тривале стажування при намісництві та повітових органах 
влади, скласти кілька теоретичних та практичних іспитів, отримати позитивні 
відгуки від керівника практики та задовільну характеристику від управління 
поліції за місцем проживання. 

Часто недоліки у роботі місцевої адміністрації намагалися пояснити недос-
татньо високим рівнем підготовки майбутніх чиновників. Та порівнюючи рівень 
вимог до австрійського державного службовця у ХІХ ст. та рівень вимог до 
українського державного службовця у ХХ ст., ми можемо з упевненістю стверджу-
вати: сьогодні вимоги до кандидатів не збільшилися. Отож нестача належної 
кваліфікації не могла бути головною причиною поганої роботи місцевих органів 
управління. 
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В статье исследованы проблемы развития государственной службы в Галичине во 
второй половине XIX – начале ХХ в. через призму высшего местного органа управления – 
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УДК 340.130.05 

З ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ  
ПОДОЛАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ  
ФЕДЕРАЛЬНИМ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ ФРН 

Н. Паславська 

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

Проаналізовано історичний досвід діяльності Федерального Конституційного Суду 
ФРН у ситуації конфлікту між правлячими партіями, спровокованого питанням про 
створення Збройних сил ФРН. Відтворено хронологію подій, що спричинили кризову 
ситуацію, та обставини прийняття Судом рішень з метою її подолання. 

Ключові слова: конституційне право, історія держави і права зарубіжних країн, Феде-
ральний Конституційний Суд ФРН, Основний закон ФРН, державно-правовий конфлікт, 
конституційне судочинство, конституційна скарга. 

У своїй діяльності Конституційний Суд України (далі КСУ) як правова структура 
з порівняно невеликим досвідом, часто звіряє власне бачення конституційних основ 
функціонування держави зі стандартами, що були встановлені і активно розвива-
ються у демократіях з тривалішими конституційними традиціями. 

Проблематиці діяльності конституційного судочинства в умовах політичних, 
економічних чи соціальних конфліктів присвятили низку досліджень українські та 
зарубіжні вчені, зокрема Ю. Г. Барабаш, А. В. Глухова, М. Гайн, А. А. Єзеров, 
О. Ю. Тодика, Т. В. Мазур, М. Юга, О. Янчук, Т. О. Цимбалістий та ін. Проаналі-
зовано діяльність ФКС ФРН у працях передовсім німецьких правників (К. Адлер, 
К. Гляйх і Ш. Коріот, М. Єштедт, К. Рат, М. Штольайс, Р. Лампрехт, Ю. Лімбах, 
К. Песталоцца, А. Заттлер, Г. Форлендер, К. Мьоллерс та ін.). Якщо предметом 
дослідження була структура, повноваження, регламент ФКС ФРН, то розгляду 
конкретних державно-правових конфліктів і їх розв’язанню приділено недостатню 
увагу (Ю. Лімбах, М. Гайн, У. Везель, В. П’яцоло, Р. Лампрехт). Однак аналіз 
історичного досвіду діяльності ФКС ФРН, який за порівняно короткий час свого 
існування здобув загальну повагу в німецькому суспільстві завдяки виваженим і 
політично нейтральним рішенням, поза сумнівом може стати корисним для країн, 
що розбудовують національні системи конституціоналізму. 

Мета пропонованої статті – на конкретному прикладі з історичного досвіду 
діяльності Федерального Конституційного Суду (далі ФКС) ФРН розкрити меха-
нізми конституційного розв’язання можливих державно-правових конфліктів. 

Державно-правовий конфлікт розглядаємо у межах юридичної конфліктології 
[1] як «конфронтацію, яка виникає між владними суб’єктами, владним суб’єктом та 
інститутами суспільства, соціальними спільнотами внаслідок загрози завдання 
шкоди авторитету влади, порушення нормального функціонування державного 
механізму, суттєве відходження в діях (актах) від існуючої конституційної системи 
організації публічної влади, ухвалення рішень з порушенням процедури, а також у 
зв’язку із прагненням недержавних суб’єктів розширити (змінити) свій політико-
правовий статус, та яка може бути вирішена за допомогою конституційно 
визначених засобів (форм)» [2, с. 19]. Конституційну конфліктологію вважаємо 
підсистемою юридичної конфліктології [3, с. 48]. 
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Уже на початку діяльності 1952 р., ФКС ФРН був втягнутий в одну з най-
більших за час свого існування криз. Окремі рішення у політичних спорах і до 
цього викликали багато закидів на адресу Суду. Однак раніше критика виходила 
переважно від сторони, яка зазнавала поразки, і була почасти справедливою, тому 
не завдавала особливого клопоту суддям ФКС ФРН. Ця ж справа була принциповою, 
тому що позивачем проти суду виступив уряд.  

Кризову ситуацію спровокувало питання про створення західнонімецьких збройних 
сил, які сьогодні називають Збройними силами ФРН. У повоєнні 50-ті роки питання 
поновлення формування національних збройних сил контроверсно дискутували у 
Західній Німеччині. У перших зовнішньополітичних дебатах 24–25 листопада 1949 р. 
німецький Бундестаг відхилив озброєння країни [4]. 

Поштовхом для створення Збройних сил Західної Німеччини у рамках НАТО 
стало бажання США зміцнити східний кордон з СРСР. Цю ідею без ентузіазму 
французи сприйняли логічним поясненням, чому були три збройні напади Німеччини 
на Францію протягом останніх 80-ти років (1870, 1914, 1940). Компромісу було досягнуто, 
коли міністр закордонних справ Франції Рене Плевен запропонував створити 
військовий блок із шести західноєвропейських країн – Європейське оборонне 
співтовариство (ЄОС), тобто не національні, посеред інших і німецькі збройні сили у 
рамках НАТО, а розчинити національні військові формування в міжнародних збройних 
силах [5]. Цим закладалося підґрунтя для створення європейської федерації держав, а 
не простого економічного і валютного союзу, яким сьогодні є Європейський Союз 
(ЄС). Конрад Аденауер підтримав план Плевена і підписав 1952 р. угоду про створення 
ЄОС від імені Західної Німеччини разом з іншими країнами «європейської шістки» 
(Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція) [6, с. 68]. Загалом, 
1954 р. він навіть домігся її ратифікації в Бундестазі та Бундесраті. Однак Національні 
збори Франції не погодилися з частковою втратою суверенітету і відкинули план свого 
співвітчизника. Відтак це відкрило Західній Німеччині шлях до створення власних 
збройних сил і вступу 9 травня 1955 р. до НАТО.  

Безпосередніми дійовими особами конфлікту стали п’ятеро політичних діячів Захід-
ної Німеччини: Конрад Аденауер, Християнсько-демократичний Союз (ХДС), Федераль-
ний канцлер; Адольф Арндт, Соціал-демократична партія Німеччини (СДП), «головний 
юрист» СДП [7, S. 54] Томас Делер, Вільна демократична партія (ВДП), міністр юстиції, 
Теодор Ґойс, (ВДП), Федеральний Президент, і Герман Гьопкер-Ашоф, (ВДП), 
Президент ФКС. Усі, окрім Ґойса, були юристами і членами Парламентської Ради. Троє 
представників ВДП зналися ще від часів Ваймарської республіки. За свідченнями 
очевидців, їхня дружба не витримала випробування у цій драматичній сутичці. 

Розпочався конфлікт у січні 1952 р. К. Аденауер вів перемовини щодо останніх 
деталей в угоді про ЄОС. Так він планував зблизитися із Заходом, що означало, 
водночас, подальше послаблення стосунків з Німецькою Демократичною Республікою 
(НДР), проти чого активно виступали представники СДП. Ідею щодо звернення до 
ФКС у Карлсруе висловив Курт Шумахер – голова СДП і противник політики Конрада 
Аденауера, якому він закидав, що той своєю політикою і, зокрема, договором щодо 
ЄОС, перешкоджає можливому возз’єднанню обох частин Німеччини. У консультаціях 
з Адольфом Арндтом, – блискучим правником, головним юридичним консультантом 
СДП, Шумахер хотів з’ясувати, чи зможе СДП через позов до ФКС запобігти 
ратифікації Аденауером з його більшістю голосів у парламенті угоди про ЄОС. Відомо 
було й те, що Аденауер поспішав із підписанням угоди. Шанси її ратифікації 
Національними зборами Франції ставали дедалі меншими, а успішне проходження 
угоди в Бундестазі могло б спонукати Париж вчинити подібний крок.  
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Арндт вважав, що СДП матиме добрі шанси досягти успіху в ФКС, тому що 
Конституція гарантує лише право громадян на відмову від військової служби та 
забороняє підготовку до загарбницької війни. Щодо військових блоків вона не містить 
ніяких вказівок. Однак це не дає Бундестагу жодних підстав для прийняття закону, 
який би давав право на основі угоди приймати рішення про створення збройних сил. 
Законотворчі права Бундестагу детально регламентовані в ст. 73 Конституції ФРН 
[8, Art. 73]. Бундестаг має право приймати закони лише у чітко перелічених там 
випадках, серед яких немає військових. Тож Бундестаг міг би ратифікувати договір 
лише після внесення змін до ст. 73 Конституції, а для цього Аденауеру бракувало в 
парламенті більшості у дві третіх.  

Після проведених консультацій Арндт отримав від Шумахера доручення звернутися 
від імені фракції СДП до ФКС з вимогою заборонити через ФКС ратифікацію 
Бундестагом угоди про ЄОС. 31 січня 1952 р. до ФКС ФРН надійшла відповідна заява, 
що спровокувало низку юридичних проблем процесуального характеру, а саме: хто, коли 
і проти кого має право оскаржувати певні дії, якщо він хоче досягти певної мети, яку 
ФКС, зрештою, не задовольнив [9]. Протягом 1952 та 1953 рр. ФКС розглянув п’ять 
позовів щодо питання озброєння країни. Але жодного разу він не розглядав питання по 
суті – чи суперечить ратифікація угоді про ЄОС Конституції країни. Тричі, коли він 
приймав свої рішення з цього питання, вони стосувалися лише процедури. 

Перша проблема виникла щодо класифікації позову СДП – чи йдеться про 
процедуру контролю за дотриманням правових норм, чи про спір між органами 
державної влади. Перевірити закон/угоду на відповідність до Конституції можливо 
лише тоді, коли вони прийняті. На той час угода про ЄОС ще не була ухвалена. У разі 
ж прийняття закону про ратифікацію угоди, на відміну від інших законів, він робить 
незворотними рішення, які супроводжуються зовнішньополітичними зобов’язаннями 
країни. Отже, питання процедури полягало в тому, чи можна до прийняття закону 
перевіряти його відповідність до Конституції. Ані Конституція, ані Закон про ФКС не 
дає роз’яснень з цього приводу. Тому, задля надійності, СДП мала напоготові інший 
варіант – процедуру вирішення спору між органами державної влади. У Конституції 
ФРН про це згадано у ст. 93, абз. 1, п. 1: суд приймає рішення також «про тлумачення 
цього Основного закону з приводу спорів про обсяг прав і обов’язків вищого 
федерального органу чи інших учасників, які цим Основним Законом чи Регламентом 
вищого федерального органу наділені власними правами» [8, Art. 93, Abs. 1]. Отже, 
СДП могла оскаржити дії Бундестагу щодо ратифікації угоди в плані невідповідності 
Конституції, оскільки фракції Бундестагу і є «іншими учасниками», що «наділені 
власними правами» Регламентом Бундестагу, а запобіжний характер таких дій тут не 
має значення. 

Інша проблема була зумовлена тим, що розглядом питань контролю за дотри-
манням правових норм займається перший Сенат, тоді як другий – спорами між 
органами державної влади. Більшість суддів, які входили до першого Сенату, були 
запропоновані СДП, більшість суддів другого була проурядовою, за що їх називали, 
відповідно, червоним і чорним Сенатами, відповідно до кольорів їхньої партійної 
символіки [7, S. 60]. 

Скарга, подана СДП, була сформульована так, що залишилося відкритим, як її 
прокласифікує ФКС і який Сенат її розглядатиме. Щодо цього в законі про ФКС було 
передбачено відповідну інструкцію, § 16, абз. 3: «Пленум вирішує також, який Сенат 
уповноважений розглянути справу, що перебуває на розгляді суду, якщо за поданими 
позовами уповноваженими є як перший, так і другий Сенати, або якщо уповноваження 
є сумнівним» [10, § 16, Abs. 3]. 
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Попри те, що більшість голосів на Пленумі мали проурядові судді, було прийнято 
рішення, що йдеться про питання контролю за дотриманням правових норм, яке має 
розглядати перший, «червоний» Сенат. Він мав прийняти два рішення. По-перше, щодо 
самої процедури розгляду заяви у рамках контролю за дотриманням правових норм. 
По-друге, чи не суперечить майбутній ратифікаційний закон Конституції ФРН. 

У червні 1952 р. Гьопкер-Ашоф, Президент ФКС та голова першого Сенату, 
попередив свого старого товариша, міністра юстиції Делера, що Сенат підтвердить 
легітимність заяви СДП, тож можна було очікувати, що вона отримає підтримку в 
першому Сенаті і по суті. Конрад Аденауер, який до цього часу не сприймав процес 
серйозно, зрозумів небезпеку і вирішив перешкодити першому Сенату в прийнятті 
негативного для подальшої угоди рішення. Для цього він скористався наявним тоді в 
законі про ФКС § 97 положенням (сьогодні скасованим), згідно з яким «Бундестаг, 
Бундесрат та Федеральний уряд можуть звернутися до Федерального Конституційного 
Суду зі спільним клопотанням про правовий висновок щодо певного питання з 
конституційного права. Таке ж право має Федеральний Президент. Правовий висновок 
надає пленум ФКС» [10, § 97]. 

У червні 1952 р. Федеральний Президент Теодор Ґойс звернувся на прохання К. 
Аденауера до ФКС з таким запитом про відповідність закону про ратифікацію угоди 
про ЄОС Конституції ФРН. Мета, яку К. Аденауер переслідував цим маневром, було 
оминути несприятливий для себе перший Сенат. Наслідок цього звернення став 
повною несподіванкою для всіх політиків. Перший, «червоний» Сенат відхилив у 
липні позов СДП з тим обґрунтуванням, що закон ще не прийнято [11], а про-
урядовий Пленум збирався дати негативний для уряду висновок. За таких обставин 
уряд здійснив ще один маневр. Після того, як у грудні 1952 р. в Бундестазі у другому 
читанні закон про ратифікацію договору про ЄОС був проголосований більшістю 
голосів [12, S. 70], Аденауер несподівано відклав третє заключне слухання і 
звернувся до ФКС з новим, третім позовом (спір між органами державної влади) –
 урядові фракції проти фракції СДП у справі можливості ратифікації угоди простою 
більшістю голосів. Так, за три дні до засідання пленуму ФКС у справі надання 
правового висновку, знаючи, що розгляд спорів між органами державної влади є 
першочерговим, уряд спробував штучно призупинити надання негативного для себе 
висновку по ЄОС і отримати, натомість, швидко позитивне рішення у «своєму» 
другому Сенаті, який не був обтяжений розглядом багатьох справ. Однак такі 
маніпуляції уряду, політиків обурили суддів обох Сенатів, незалежно від їхніх 
партійних симпатій. Вони прийняли спільне рішення: по-перше, позов урядових 
фракцій не буде розглянуто раніше, ніж зроблено висновок про відповідність до 
закону про ратифікацію угоди про ЄОС Конституції ФРН; по-друге, усі судді – отож 
обидва сенати – спільно підготують висновок [7, S. 66]. Витівка Аденауера та Делера 
була розпізнана, а план зірваний. На прохання уряду засідання Суду було перервано, 
а уряд після тривалих консультацій висловив незадоволення роботою ФКС і вдався 
до нової маніпуляції – звернувся до Федерального Президента із проханням забрати 
назад своє клопотання про висновок ФКС, що той і зробив, піддавшись на цю 
маніпуляцію. Відповідно, провадження було припинено. Сам Федеральний канцлер, 
як і міністр юстиції Т. Делер, вважали, що своїм спільним рішенням обох Сенатів 
ФКС перевищив свої повноваження і порушив закон. Особливо різким у своїх 
висловлюваннях був Делер. В одній із телеграм – відповідей на прохання журналістів 
шанобливіше коментувати дії ФКС, він напише: «Ви цілком не розумієте ситуації. 
Крапка. Федеральний Конституційний Суд жахливим чином збився з правової дороги 
і спричинив цим серйозну кризу» [13].  
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Слова Делера стали відомі широкій громадськості. Попри негласну підтримку 
Делера, Аденауер дистанціювався від його зневажливих оцінок ФКС. Щоб хоча б 
створити видимість відновлення миру між урядом та ФКС, він прийняв рішення 
публічно вибачитися перед Судом і заявив, що «кабінет міністрів ніколи не мав на меті 
посягати на права та гідність Федерального Конституційного Суду чи сумніватися в 
них. Кабінет міністрів поважає Федеральний Конституційний Суд як інтегруючу 
складову правової держави. Правова оцінка, яку висловив Кабінет міністрів щодо 
рішення Федерального Конституційного Суду від 8 грудня 1952 р. про обов’язковість 
висновку пленуму для обох Сенатів у прийнятті рішень, не завдає шкоди позиціям 
Федерального Конституційного Суду». [14, S. 67–68]. 

У березні 1953 р. другий – «чорний» Сенат відхилив позов урядових фракцій проти 
фракції СДП з обґрунтуванням, що права Бундестагу не порушуються, якщо СДП 
висловлює свою думку щодо певного питання [15]. Це не стало перешкодою для уряду 
Аденауера, щоб успішно заслухати закон у третьому читанні [12, S. 70], і відкрило СДП 
шлях для легітимного звернення до першого Сенату ФКС у справі контролю за 
дотриманням правових норм. Перевантажений конституційними скаргами, напередодні 
нових парламентських виборів і на історичному тлі агресивної політики Радянського 
Союзу, перший Сенат не поспішав розглядати заяви. Сімнадцятого червня 1953 р. відбу-
лося народне повстання в НДР, яке криваво придушили. Після цих подій жорсткий 
політичний курс Аденауера видався цілком виправданим. Тож він виграв вибори, 
отримав разом зі своєю коаліцією більше ніж дві третини голосів у Бундестазі та змінив 
Конституцію так, що Федеральний Президент Т. Ґойс зміг підписати закон про ратифі-
кацію. У березні 1954 р. його опублікували у Віснику федерального законодавства [16].  

Незважаючи на це, провадження з контролю за дотриманням правових норм за 
ініціативи СДП тривало. Однак заплановане на 30 серпня 1954 р. засідання не відбулося 
через те, що 30 серпня 1954 р. Національні збори Франції відхилили ратифікацію угоди 
про ЄОС. Однак альтернативний варіант уже було підготовлено – у жовтні 1954 р. на 
конференції в Парижі приймається рішення про вступ ФРН до НАТО з власною 
національною армією. Країна отримує майже повноцінний суверенітет із ліквідацією 
статусу окупаційної зони.  

Французькі Національні збори ратифікують «Паризькі угоди» в кінці 1954 р., 
Бундестаг та Бундесрат, попри опір СДП, – у лютому та березні 1955 р. [7, S. 74]. 
Відтоді починається відлік в історії Збройних сил ФРН. 

Позов СДП втратив свій сенс – на запит ФКС СДП так і не відреагувала, тож 
справа не закрита і по сьогодні. Окрім СДП і ЄОС, поразки зазнав і Т. Делер, якого 
більше не захотіли бачити на посаді міністра юстиції в новому уряді ані Федеральний 
Президент, ані Голова ФКС.  

Переможцем у цій історії виявися ФКС ФРН, який гідно подолав кризу, штучно 
спровоковану політиками, – тричі прийнявши рішення всупереч їхнім очікуванням, 
чим довів і політичним партіям, і громадськості свою політичну незаангажованість і 
об’єктивність. У період розбудови молодої української держави, формування її право-
вої системи в непростих умовах політичних протистоянь такий історичний досвід може 
стати в пригоді і українським політикам, і суддям КСУ. 
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В статье проанализирован исторический опыт деятельности Федерального Конститу-
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ПРАВА ЖІНОК У ХХІ СТОЛІТТІ:  
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

С. Петреченко 

Національна академія  
Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 

вул. Шевченка, 46, 29003 Хмельницький, Україна 

Розглянено проблемні питання забезпечення та захисту прав жінок на українських 
землях з ХVIII ст. до сучасного етапу. Актуалізується проблема дискримінації за ознакою 
статі в суспільстві. 

Ключові слова: правовий статус, гендерна рівність, суб’єктивні права, права жінок, 
дискримінація за ознакою статі. 

Питання гендерної рівності найбільшого свого розмаху набуло у ХХ ст., 
оскільки жінкам довелося боротися за захист своїх суб’єктивних прав та встановлення 
нових об’єктивних. Сьогодні в Україні важливим аспектом сімейного права 
залишається фактичний захист прав і свобод жінок. Історія свідчить, що досить 
часто правовий статус осіб жіночої статі обмежувався звичаєвими, релігійними чи 
правовими нормами. 

Проблема гендерної рівності потребує історико-правового аналізу, що зумов-
люється необхідністю реалізації міжнародних правових принципів в Україні. 
Говорячи про це питання, не варто забувати також про політику позитивної 
дискримінації. Крім того, гендерна рівність передбачає не лише захист прав жінок, 
а й чоловіків.  

Україна досягла прогресу у законодавчій сфері стосовно забезпечення прав 
жінок. Від часу здобуття у 1991 р. незалежності було створено головні елементи 
правової та інституційної бази для сприяння рівності чоловіків та жінок, а також 
викорінення будь-яких форм дискримінації. Досить актуальним є дослідження прав 
жінок на окремих історичних етапах розвитку українських земель.  

Вперше розглядати проблему захисту прав жінок почали європейські вчені, 
тому сьогодні ключові ідеї гендерної рівності належать саме представникам 
західної правової думки. Так, провідні англійські юристи М. Дженіс, Р. Кей, 
Е. Бредлі [6] ретельно проаналізували не тільки відповідні положення конвенції та 
інших джерел європейського права в галузі захисту прав жінок, а й практику їх 
застосування. Важливе місце також посідають праці канадської дослідниці Р. Кук 
[13], яка стверджує, що права жінок за змістом не повністю охоплюються 
традиційним поняттям прав людини, а тому потребують особливої уваги. Серед 
російських дослідників проблемам прав жінок присвятили свої праці І. Жерєбкіна 
[10], Г. Дмитрієва [7], C. В. Поленіна [17] та ін. 

На особливу увагу заслуговують дослідження вітчизняних науковців: К. І. Чиж-
марь [21], Л. Чубар [22], А. В. Слатвицької [19], О. Р. Дашковської [5], які зосередили 
увагу на міжнародно-правовому аспекті захисту прав жінок. Особливості гендерної 
політики та протидії дискримінації жінок в Україні досліджували Н. В. Грицяк [4], 
Н. І. Дубчак [8] та ін. Попри все в сучасній науці немає комплексного історико-
правового дослідження генезису прав жінок в Україні. 
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Мета статті полягає у дослідженні основних етапів розвитку прав жінок в 
Україні з XVIII століття до сьогоднішніх днів, а також в аналізі особливостей захис-
ту прав жінок у руслі сімейно-правових відносин. Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати наступні завдання: висвітлити процес становлення гендерної 
рівності в українському суспільстві; дослідити основні нормативно-правові акти, які 
закріплювали права жінок; проаналізувати особливості правового становища жінок 
на окремих етапах, висвітлити чинники, які впливали на державну політику щодо 
жінок; визначити сучасні проблеми забезпечення прав жінок та протидії дискримі-
нації за ознакою статі. 

Історію розвитку прав жінок і гендерної рівності та сучасний правовий статус 
жінки в українському суспільстві варто дослідити, поділивши ці процеси на окремі 
етапи, зокрема: першим етапом слід вважати період з ХVIII ст. до початку ХХ ст. (за-
родження першооснов гендерної рівності, внаслідок систематизації та кодифікації 
нормативних актів та звичаїв. Етап загалом характеризується обмеженням прав 
жінок, внаслідок дії місцевих звичаєвих норм та ідей патріархального суспільства); 
другий етап – початок ХХ – 90 рр. ХХ ст. (розширення прав жінок після листопадо-
вої революції та утворення СРСР, внаслідок прийняття низки нормативно-правових 
актів щодо паритету прав жінок та чоловіків); третій етап – 90 рр. ХХ ст. – до 
сьогодні (період демократизації українського суспільства, права жінок охороняються 
об’єктивним правом, проте на суб’єктивному рівні є деякі проблеми). 

XVIII століття було надзвичайно складне для українців, оскільки українські 
землі опинилися у складі могутніх сусідніх держав. Через Річ Посполиту, а згодом 
і Австрійську (а з 1867 р. – Австро-Угорську) імперію в правову свідомість прони-
кали європейські ідеї, в тому числі – щодо захисту прав жінок. Землі, які 
опинилися в складі Російської імперії розвивалися під впливом загальноімперсь-
кого законодавства, але характерним для земель Лівобережжя було поширення 
місцевого звичаєвого права. 

Варто зазначити, що права жінок в XVIII ст. обмежувались, порівняно з 
чоловіками. Так, на окремих українських територіях (Лівобережжя, Чернігівщина, 
Полтавщина) дочка при живих братах одержувала чoтирнaдцяту чaстину неру-
хoмoгo мaйнa i вoсьму чaстину з рухoмoгo. Лише зa вiдсутнoстi спaдкoємцiв 
чoлoвiчoї стaтi дo спaдкувaння зaлучaлися спaдкoємцi жiнoчoї стaтi: дoчки, внучки 
i т. д. Цiкaвим булo й те, щo пoсaг нaреченoї i мaйбутньoї дружини (oтримaне вiд 
бaтькiв рухoме i нерухoме мaйнo, пoдaрoвaнa худoбa) видiляється перевaжнo з 
мaтеризни (мaтеринoгo мaйнa) i зaлишaється пoжиттєвo oсoбистoю влaснiстю 
жiнки, a в рaзi смертi чoлoвiкa пoвертaється пoвнiстю їй або її бaтькaм у рaзi смертi 
невiстки [16, с. 128]. 

Певне oбмеження прaв жiнки, пoрiвнянo з прaвaми чoлoвiкiв, у Пoлтaвськiй i 
Чернiгiвськiй губерніях виявлялося також у перевaжaючих спaдкoвих прaвaх синiв 
i брaтiв нaд прaвaми дoчoк i сестер. Зoкремa, мaйнo, щo зaлишaлoся пiсля бaтькa, 
успaдкoвувaлoся йoгo зaкoнними дiтьми чoлoвiчoї стaтi. Взaгaлi, дiти чoлoвiчoї 
стaтi дiлили спaдщину мiж сoбoю рiвними чaстинaми, внуки й прaвнуки – зa 
прaвoм чергoвoстi, пo пoкoлiннях (§ 749 Звoду мiсцевих зaкoнiв зaхiдних губернiй 
вiд 1837 р.). Спaдщинa ж дoчoк у мaйнi бaтькa зa нaявнoстi синiв тa їх спaдкoємцiв 
зaмiнювaлaся признaченням їм придaнoгo (§ 752 Звoду мiсцевих зaкoнiв зaхiдних 
губернiй 1837 р.). Визнaчення йoгo булo прерoгaтивoю бaтькa i зaлежaлo вiд вoлi 
oстaнньoгo, a кoли вiн пoмирaв без зaпoвiту, зaлишивши пiсля себе oдну чи кiлькa 
дoчoк незaмiжнiх, aбo хoч i зaлишaв зaпoвiт, aле в ньoму не визнaчaв нiякoгo для 
дoчoк придaнoгo, тo цi дoчки при живих брaтaх пoвиннi були oдержaти придaне з 



С. Петреченко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 119 

четвертoї чaстини всьoгo мaєтку, який зaлишився пiсля бaтькa. При виникненнi 
спoрiв дoчкa мoглa зaхистити себе у пoзoвнoму пoрядку. Кoли ж дiвчина пo смертi 
бaтькa булa видaнa зaмiж брaтaми, якi не видiлили нaлежнoгo їй придaнoгo спoвнa, 
тo їй у цьoму випaдку дoзвoлялoся «вiдшукувaти» свoє придaне прoтягoм десяти 
рoкiв iз чaсу уклaдaння шлюбу. Oтримувaти спaдщину дoчки мoгли тiльки у тoму 
випaдку, кoли синiв i нaщaдкiв їх будь-якoї статі не залишилося [14]. 

Слід згадати також і про особливості сімейних прав жінок у ХVIII–ХІХ ст. Так, 
окреслюючи коло обов’язків чоловіків та жінок у шлюбі, слід зазначити, що для 
перших призначені були ті види робіт, що вимагали перебування поза домом (часто – 
за межами садиби чи села), були пов’язані з більшим ризиком та потребували 
більшої фізичної сили. Більшість жіночих робіт зосереджувалось в домі і поблизу 
нього (що пов’язане не в останню чергу з виконанням жінкою материнських 
обов’язків). Уявлення про чоловічу-престижну та жіночу-непрестижну працю вияв-
ляли себе в тому, що чоловіки як правило не виконували «жіночих» робіт, вважаючи 
це ганебним і принизливим заняттям, тоді як для жінок заміщення чоловіків у праці 
було досить звичним явищем. Крім того, становище жінки в конкретній сім’ї також 
суттєво залежало від розміру її посагу. Українка посідала довічне право власності на 
весільний посаг, отриманий від батьків (одяг, домашні речі, худоба, земельна 
ділянка-материзна). Головою сім’ї був чоловік, який і контролював сімейну 
скарбницю, і в прийнятті найважливіших господарських рішень (купівлі, продажу, 
обміну значної частки майна – землі, худоби, збіжжя тощо) його думка мала 
першорядне значення, тоді як жінчин голос був лише дорадчим [12].  

Отже, можна дійти висновку що принципу рівності прав подружжя в зазна-
чений період ще не було. 

Проте певний паритет прав обох сторін зберігався у ситуації розлучення. На 
початку ХVIII ст. в Україні розірвання шлюбу відбувалося на досить демократич-
ному рівні: за взаємною згодою чоловік та дружина при свідках видавали одне 
одному так звані «розпусні листи», згідно яких кожен із розлучених відмовлявся 
від усіх своїх претензій до партнера, надаючи йому можливість укладати новий 
шлюб. Після церковної заборони розлучень, у ХІХ ст., формально вони не 
фіксувались, проте у селянському середовищі звичаєве право залишало можливість 
тимчасово розходитись de facto. Однак громадська думка й засуджувала такі дії з 
морально-етичних та економічних міркувань, ініціатор розлучення, як правило, 
зазнавав осуду незалежно від причин, язі змусили його/її до такого кроку. 
Вважалось, що «хороший» господар, тверезий, роботящий не покине жінки, навіть 
якщо вона того й варта. Він її «вчитиме», поки не «навчить», або приб’є до смерті. 
Зі свого боку й жінка не покине чоловіка, як би погано не ставився він до неї, чи 
був не господар і п’яниця. У таких випадках порядна жінка сама утримує сім’ю, 
хоч як би важко їй не було [3]. 

Розглянемо також особливості кримінальної відповідальності за жінок у XVIII – 
на початку ХІХ ст., за діяння, що стосуються порушення цивільних та сімейних 
правових норм. 

Одним із найбільш суворих було покарання жінок за подружню зраду – страта. 
Але варто зазначити, що у випадку навмисної втечі дружини з іншим чоловіком, 
для жінки була можлива альтернатива смертній карі. Вона полягала в тому, що 
чоловік мав право не дати згоди на страту дружини і розправитися з нею на 
власний розсуд. У цьому вбачається збереження, зокрема, порядку, що існував ще 
за часів Київської Русі, коли за подібні вчинки жінка каралася лише правами 
чоловіка [15]. 
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Суворо також каралося звідництво. За вчинений злочин передбачалися каліч-
ницькі покарання. Згідно із законом звідницям приписувалося «наказывать 
урезанием носа, ушей, губ, изгнанием из города» (Розд. XIV, арт. 31 Литовського 
Статуту від 1588 р.); вчинення злочину вдруге передбачало смертну кару. Таким 
чином, досить часто смертна кара застосовувалася за злочин, суб’єктом якого 
могла бути жінка. «Гуманне» ставлення до вагітних жінок виявлялося лише в тому, 
що виконання суворого покарання відкладалося до того часу, коли народиться 
дитина. До пологів жінка мала перебувати в ув’язненні (Розд. XI, арт. 34) [11].  

Важливим є те, що процес поступової гуманізації щодо жінок як суб’єкта 
злочину розпочався лише наприкінці XVIII ст. У ХІХ ст. існувала різниця в застосу-
ванні покарань до чоловіків і жінок. До останніх не застосовувалися каторжні 
роботи на копальнях та у фортецях, як такі, що не відповідали особливостям 
їхнього фізичного стану. Жінок не могли використовувати на роботах, означених в 
особливому реєстрі відомчого порядку, передусім, під землею при видобуванні 
руди і кам’яного вугілля. Замість цього їх відправляли на заводи на такий самий 
термін, який вони мали перебувати на копальнях або у фортецях [15]. 

З перемогою листопадової революції, а згодом з утворенням СРСР, розпочались 
кардинальні зміни в усіх сферах суспільства, в тому числі – й правовій. Що стосується 
статусу жінки, то він ґрунтувався на постулатах радянської ідеології.  

Насамперед, визначалася роль жінок у будівництві соціалістичного суспільства, 
наголошувалося, що жінка в СРСР «…рівноправний громадянин соціалістичного 
суспільства», «…велика сила радянського суспільства». Неодноразово підкреслю-
валася «Роль жінки в колгоспному будівництві», в «…державному управлінні», 
звеличувалася звитяжність «жінок-колгоспниць – Героїнь Соціалістичної Праці»; 
окреслювалися ключові ролі і завдання жінок: «…у виконанні нової сталінської 
п’ятирічки», «…у боротьбі за новий економічний і культурний розквіт нашої 
соціалістичної батьківщини», «…в боротьбі за післявоєнне піднесення сільського 
господарства», «…в боротьбі за укріплення колгоспного ладу», «…в боротьбі за 
організаційно-господарське укріплення колгоспів», у промисловості «...в боротьбі 
за виконання п’ятирічки в чотири роки», «… в боротьбі за новий економічний і 
культурний розквіт нашої соціалістичної Батьківщини». Також не залишалися поза 
увагою й питання особистого життя та «моральний образ радянської жінки». 
Держава, потребуючи жіночої віддачі, систематично підкреслювала існування 
рівних прав чоловіків і жінок, закріплених у радянському законодавстві [20]. 

Отже, на перший погляд здається, що порівняно із попереднім етапом, в 
ХХ ст. права жінок забезпечувались загальнодержавними гарантіями, діяв принцип 
гендерної рівності.  

Жіноче питання в СРСР не було суто феміністичним, воно залишалося питан-
ням суспільно-політичним. Рівноправність стала для партії важелем використання 
жінки, яка мала в інтересах нового суспільства поєднувати материнство із 
виробничою працею нарівні з чоловіками. Політика більшовиків щодо жінок мала 
дві мети: вивільнити жінок від обмежень минулого та зміцнити за їх допомогою 
свою владу в суспільстві, бо вважали жіночий фактор важливим фактором 
суспільних перетворень [2, с. 332–338]. 

Варто зазначити, що образ радянської жінки як соратника чоловіка у щоденній 
соціалістичній «боротьбі» (за виробничий план, за порядок на вулицях міста, за 
перемогу у соцзмаганнях), поступово із предмету гордості трансформувався в 
щоденну практику. І в 1960-х роках жінка і без закличного подвигу нарівні з 
чоловіками працювала на виробництві. Саме ця рівність ввійшла в ціннісні орієнтації 
радянських жінок [1]. 
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Що стосується сімейних прав жінки, то наявність сім’ї і народження дитини 
значно звужувало її мобільність. Більш того, особливо на початку відбудови молоді 
матері часто залишалися наодинці із проблемою: як виконати мінімальний робочий 
план при одночасній необхідності догляду за малою дитиною. Так молодій матері, 
найперше в сільській місцевості доводилося опинятися перед вибором – залишатися 
удома з дитиною і постійно перебувати під пресингом з боку сільської адміністрації, 
що подекуди супроводжувався погрозами, або ж виходити на роботу в колгосп для 
відпрацювання трудоднів, які насправді не давали в сім’ю прибутку, і залишати 
малолітню дитину на цілий день саму. Вирішення різноманітних побутових питань, 
регулювання сімейних відносин залишалося у сфері інтересів жінки і лягало на її плечі 
у весь позаробочий час [20]. 

Позитивним фактором у забезпеченні сімейних прав жінок було прийняття 
Кодексу законів про шлюб та сім’ю 1969 р. (втратив чинність). У статті 3 цього 
кодексу було закріплено рівноправність жінки і чоловіка в сімейних відносинах. 

Отже, де-юре в радянському суспільстві був закріплений принцип рівності 
прав жінок та чоловіків, проте де-факто особисті права жінок, в основному сімейні, 
значно обмежувалися через популярну тоді комуністичну ідеологію.  

Сучасну правову систему України можна охарактеризувати як систему перехід-
ного типу. Тому сьогодні юристам доводиться стикатися із прогалинами та колізіями 
права. Не є винятком питання гендерної рівності в нашій державі, зокрема – щодо 
усунення дискримінації прав жінок.  

Зі здобуттям Україною незалежності розпочався процес демократизації суспільства. 
Основними гарантіями рівності прав жінок та чоловіків стали норми міжнародних 
правових джерел (Загальної декларації прав людини (1948), Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні 
та культурні права (1966), Плану дій Першої всесвітньої конференції зі становища 
жінок (1970), Конвенції ООН Про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 
(1979) та інших), Конституції України, законів та підзаконних актів. 

Важливим кроком забезпечення прав жінок в Україні було прийняття Верховною 
Радою 2005 р. Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків». Метою цього Закону стало досягнення паритетного становища 
жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискриміна-
ції за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих 
на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні 
права, надані їм Конституцією і законами України [18]. 

Порівняно із попереднім століттям правовий статус жінки посідає на значно 
вищий рівень. Проте невирішеними залишається низка проблем. Так, за даними 
сайту Української Гельсінської спілки з прав людини, безробіття серед жінок, як 
приховане, так і зареєстроване, вище, ніж у чоловіків; заробітна плата жінок 
становить 72,5% від заробітної плати чоловіків; жінки здебільшого працюють у тих 
сферах (освіта, медицина, соціальна сфера тощо), де заробітна плата значна нижче, 
ніж у середньому по народному господарству, що призводить до зростання 
економічної нерівності чоловіків та жінок; жінка працює на 4–6 годин більше, ніж 
чоловік, праця в домашньому господарстві не враховується як продуктивна, а тому 
не оплачується й не враховується в пенсійних схемах; жінки, які мають дітей та 
перебували в декретній відпустці, стають неконкурентоспроможними на ринку 
праці; жінки становлять абсолютну більшість трудових мігрантів з України; жінки 
більше потерпають від домашнього насильства; жінки практично не представлені 
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на вищих щаблях влади та управління; майже кожна третя дитина виховується 
одинокою матір’ю [9]. Стан захищеності прав жінок в Україні вимагає законодавчих 
змін. 

Отже, правовий статус жінки в Україні обумовлений насамперед історичними та 
геополітичними факторами. Важливу роль у процесі розвитку гендерної рівності 
відіграло звичаєве право. Протягом ХVIII–ХIХ ст. сімейні права жінок обмежу-
валися волею чоловіка, проте вже в цей період на рівні загальноімперського 
законодавства (Російської та Австрійської імперій) встановлювали певні елементи 
рівності прав жінок та чоловіків.  

В епоху СРСР офіційно визнавався паритет прав жінок та чоловіків, проте 
метою такої рівності було досягнення соціалістичних цілей у сфері виробництва. 
Склалась ситуація, коли сімейні права жінок обмежувались трудовими.  

Сьогодні Україна є учасницею міжнародних договорів, в тому числі – щодо 
протидії дискримінації за ознакою статі. Розроблено систему державної підтримки 
жінок, а також програму забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок. 
Проте є низка проблем, які потребують законодавчого вирішення. Особливу увагу 
потрібно зосередити на захисті сімейних прав жінок, адже жінка – це берегиня 
роду, а сім’я – це основна ланка суспільства.  
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МІСЦЕ УЗУФРУКТУ В СИСТЕМІ РЕЧОВИХ ПРАВ  
(АНАЛІЗ РИМСЬКОГО І ФРАНЦУЗЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА) 

І. Сіваракша  

Оренбурзький інститут (філія) Московського державного  
юридичного університету імені О. Е. Кутафіна (МДЮА) 

вул. Комсомольська, 50, 460000 Оренбург, Російська Федерація 
e-mail: post@oimsla.edu.ru 

Узуфрукт – одне з прав на чужі речі. Носій цього права (узуфруктуарій) має можливість 
користуватися і отримувати плоди. Стосовно речі, то він має лише зберігати її сутність. Це 
право має особистий характер і визнає право дивідендів. Власник речі зберігає за собою 
право «голого власника». 

Ключові слова: узуфрукт, сервітути, квіритське право, цивілісти, римське право, 
Французький Цивільний кодекс, речові права, право користування, право володіння, 
обмеження права власності. 

Одними з перших різновидів речових прав необхідно визнати права на чужі 
речі, які виникли ще в античному праві і були законодавчо оформлені законами 
Солона. Згодом історичний досвід античних юристів був сприйнятий децемвірами 
в «Законах ХII таблиць». У таблиці 7 цих законів були визначені межі здійснення права 
власності, яке ще правом квіритського періоду вважалося обмеженим1. Римські 
класичні юристи підійшли до цього питання ґрунтовніше. Вони провели класифіка-
цію прав на чужі речі, виділивши як самостійні інститути: сервітути, емфітевзис, 
суперфіції та заставне право. Сервітутами називали права, що виникають на слугуючі 
речі, а згодом цей термін був поширений на цілу низку схожих відносин, у тому 
числі й на узуфрукт. Римські цивілісти визначили місце узуфрукту в системі прав 
на чужі речі, запропонували дефініцію узуфрукту, визначили зміст (правомочності) 
цього права, способи виникнення і припинення права, а також передбачили 
можливі способи захисту. Цей історичний досвід, як наслідок, був сприйнятий 
більшістю законодавців країн континентальної системи. Однак тривалий час у 
цивільному праві Російської Федерації цей термін і передбачувані ним суб’єктивні 
права взагалі були відсутні. 

Сучасна правова дійсність зажадала від законодавців переглянути законні способи 
обмеження права власності та ввести в ЦК РФ інститут узуфрукту. Під правом 
особистого користування (узуфруктом) визнається надане власником речі іншій особі 
(користувачу) право користування та володіння такою річчю. Пропонована дефініція 
допускає право власника володіти і користуватися обтяженою річчю відповідно до її 
призначення. Крім того, він може вимагати усунення всіх інших осіб, у тім числі 
власника, від володіння і користування річчю. Використання речі, обтяженої правом 
особистого користування, у підприємницькій діяльності не допускається. Право 
особистого користування не може бути передано іншій особі, у тому числі в порядку 
універсального правонаступництва або за угодою. 

––––––––– 
1 Ltx ХП tab. VІІ. 2 «…если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было 

переступать границы. Если (ставился) забор, то нужно отступать от соседнего участка на 
один фут, если дом для жилья, то отступать на два фута …» [1, с. 12]. 
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Усі ці положення викликають певні сумніви щодо потрібності цього інституту, 
оскільки він охоплює не тільки елемент користування, як змісту права власності, а 
й володіння. Окрім того, якщо законодавці підуть шляхом сервітутного права і 
зроблять узуфрукт правом оплатним, постає питання про доцільність цього інституту, 
оскільки схожі за змістом з узуфруктом відносини регулюються, наприклад, 
заповідальною відмовою. 

Історично склалося так, що під узуфруктом розуміють повне право користування і 
отримання плодів з чужої неспоживчої речі зі збереженням її субстанції. 

Узуфрукт виник як особливий вид права на чужі речі в Римі ще до кінця 
республіки. «Користування плодами, або узуфрукт, було особистим сервітутом, на 
підставі якого повноважна особа або користувач плодами (узуфруктуарій) отримував 
право безкоштовно і, зазвичай, довічно користуватися чужою річчю і отримувати з неї 
плоди зі зобов’язанням повернути річ власнику непошкодженою після завершення 
користування плодами» [2, с. 183]. Це визначення узуфрукту позначає межі викорис-
тання чужої речі. Крім того, під узуфруктом розуміють право користування чужою 
річчю або її притримання, при можливості присвоєння її плодів без права 
споживання і розпорядження самою річчю.  

Всі автори вищеперелічених визначень сходяться у поглядах на те, що особа, 
на користь якої це право встановлено, зобов’язана зберігати субстанцію речі. За 
твердженням Бьонді, термін «субстанція» потрібно розуміти «радше в юридичному 
сенсі (як недопущення можливості розпорядження наданою річчю), ніж в економіч-
ному (як недопущення порушення природної цілісності речі, яка створюється)» 
[3, с. 284]. 

Володаря узуфрукту називали узуфруктуарієм або власником узуфруктарію. У 
межах цього права йому було дозволено користуватися і отримувати плоди (Павел, 
3.6.24: «Не може бути плодів без користування»). 

Справжній власник доти, поки тривав узуфрукт, мав лише «голу власність на 
річ». Він зберігав за собою право розпорядження і володіння річчю, оскільки 
узуфруктуарій був лише держателем речі (у цьому полягає суттєва відмінність 
узуфрукту, закріпленого в проекті ЦК РФ, від узуфрукту в розумінні римських 
юристів. Це пояснюють тим, що в ЦК РФ не розглядають тримання). 

Однак у цьому питанні в римських цивілістів не було єдності думок. Окремі з 
них наполягали на тому, щоб узуфруктуарій здійснював право користування в 
межах тримання, а інші допускали право користування в межах права володіння. 
Оскільки право тримання – це всього лише фактичне володіння річчю, а право 
володіння – це фактичне володіння річчю з наміром ставитися до речі як своєї, то 
можна припустити, що для нас ближчою є другий погляд, який дозволяє встановити 
обов’язок щодо узуфруктуарія – ставитися до речі як до своєї. «Узуфруктуарій не 
тільки зобов’язаний користуватися річчю обачно, але і повинен вживати всіх заходів 
до того, щоб зберегти її в справному стані, оскільки час і помірне користування 
самі по собі не тягнуть за собою зменшення вартості речі» [4, с. 267]. 

Розглядаючи в сучасному праві узуфрукт як самостійне речове право, а не як 
вид сервітуту, доречно, передусім, звернутися до досвіду французьких законодавців 
нового часу. Саме вони під час кодифікації французького права наполягали на 
тому, щоб узуфрукт був відокремленим від сервітуту, а не розглядався як його вид 
згідно з теорією римських юристів. Російські законодавці солідарні з французькими 
колегами у цьому питанні. У проекті нового цивільного кодексу узуфрукт розгля-
дають відокремлено від сервітуту. 
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Відокремлення узуфрукту від сервітуту відбулося з тієї причини, що між ними 
мало спільного. Їх об’єднує лише те, що вони є правами, обтяжують право влас-
ності , а в решті – вони відрізняються один від одного. 

Головна відмінність від сервітуту полягає в тому, що до змісту сервітуту не 
включено тримання, а при узуфрукті правовласник фактично володіє річчю. Крім 
того, у них відмінний предмет. Сервітут встановлюється тільки щодо нерухомого 
майна. Щодо предмета узуфрукту, то не можна бути настільки категоричними, 
оскільки в теорії права щодо цього немає єдиної думки. З огляду на це такому 
питанню необхідно приділити більше уваги, оскільки на предметі узуфрукту 
ґрунтуються всі особливості такого права користування. 

У період римської республіки предметом узуфрукту вважалася лише неспожи-
вна річ, і це є виправданим, оскільки після закінчення узуфрукту правовласник був 
зобов’язаний повернути річ без будь-яких погіршень. Барон у своєму дослідженні 
змісту узуфруктного права висловлювався так: «юридична форма узуфрукту 
неможлива щодо споживних речей, оскільки вони не допускають ні користування, 
ні вилучення плодів, а лише споживання. Ще менш можлива щодо зобов’язань, що 
не є тілесними речами. Але господарська думка, що лежить в основі узуфрукту, 
застосовна до всіх тілесних і безтілесних речей. Зокрема в галузі спадкування 
виникає потреба застосувати цю думку до всього майна ...» [5, с. 95]. Інакше 
кажучи, предметом узуфрукту могло бути все спадкове майно, яке в силу легата 
передавалося іншим особам на умовах права користування чужою річчю і її 
плодами. Згодом після того, коли праву стали відомі такі речі, як майнові комплек-
си, що складалися зі споживчих і неспоживчих частин, було визначено, що предметом 
узуфрукту можуть бути і такі речі. Отже, і споживчі речі ставали предметом 
узуфрукту. Зважаючи на це припущення, римські юристи, намагаючись обґрунтувати 
правомірність встановлення узуфрукту на споживчі речі, класифікували вище-
зазначений інститут. Узуфрукт був розділений на два підвиди: «узуфрукт у прямому 
значенні, або користування плодами неспоживних речей, і узуфрукт у переносному 
значенні, або користування плодами споживних речей, назване квазіузуфруктом» 
[2, с. 183]. 

Більшу ясність щодо цього питання внесли французькі цивілісти, які в ст. 581 
ФЦК закріпили положення про те, що «узуфрукт може бути встановлений щодо 
будь-якої рухомої або нерухомої речі». Крім того, ст. 579 ФЦК допускає користу-
вання стосовно споживних речей «якщо узуфрукт поширюється на речі, які не 
споживаються негайно, але поступово погіршуються внаслідок користування, як-
от: білизна, меблі, тоді узуфруктуарій має право користуватися цими речами лише 
в тому стані, в якому вони перебуватимуть, і не погіршеними внаслідок його умислу 
або недбалості».  

Щодо предмета узуфрукту згідно з нашим цивільним правом, то законодавець 
не вніс жодної ясності. На наш погляд, у цьому питанні доречно враховувати 
французький досвід , який вже перевірений часом. 

Для ліпшого розуміння сутності досліджуваної проблеми варто поговорити про 
правомочності суб’єктів узуфрукту. Розкриваючи зміст прав і обов’язків сторін, ми 
зможемо з’ясувати, для чого цей інститут необхідний сучасному російському праву. 

Річ, обтяжена узуфруктом, була предметом подвійного права: права власника і 
права узуфруктуарія. Що стосується прав власника речі, щодо якої встановлено 
узуфрукт, то за ним зберігається та влада, яка залишається за вирахуванням прав, 
присвоєних узуфруктуарію. Інакше кажучи поки існує право узуфрукта на річ, 
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власник має на неї лише «голу власність». Глюк міркував стосовно правомочностей 
«голого власника» і дійшов до таких висновків: 

– за «голим власником» зберігається юридичне володіння річчю, що дозволяє 
власнику здійснити захист свого права від всякого домагання з боку третіх осіб 
так, начебто воно знаходиться і юридично, і фізично в його руках; 

– основне обмеження стосується права користування, яке переходить узуфруктурію. 
Водночас за власником зберігається право контролю за здійсненням узуфруктуарієм 
цього права. Крім того, він має право на плоди, якими не заволодів узуфруктуарій. 
І ще, прирощені речі при їх появі відразу надходили у власність господаря; 

– за власником зберігається право розпорядження річчю, однак в обмеженому 
вигляді. Здійснюючи розпорядження, власник повинен дотримуватися правила 
«... не псувати стан речі». Таке правило не дозволяло власникові: змінювати призна-
чення речі, змінювати спосіб обробки речі, робити такі юридичні дії, які б знищу-
вали права узуфруктуарія або навіть їх обмежували тощо. 

Інакше кажучи, власник речі повинен був допустити узуфруктуарія до повного 
користування річчю, звичайно, в розмірах, визначених законом, і згідно з обіцян-
ками, даних узуфруктуарію. Йому не дозволено втручатися в річ протягом дії 
узуфрукту або як-небудь заважати діяльності узуфруктуарія. Водночас власник не 
має позитивного обов’язку щодо узуфруктуарія, крім обов’язку віддати річ в 
узуфрукт. В його обов’язки не входить виконувати будь-який ремонт, він не 
повинен «відновлювати те, що було зруйновано непередбачено» (ст. 607 ФЦК). 

Власника права називають узуфруктуарієм. Право узуфруктуарія зводилося 
до того, що він мав право користування і присвоєння плодів за допомогою 
матеріального захоплення. Він не допускав втручання у здійснення наданого 
йому права користування з боку «голого власника». Даючи досить широкі 
повноваження узуфруктуарію, юристи вважали за необхідне визначити межі 
користування. Зокрема, він не міг без згоди власника погіршувати якість речі, 
оскільки самим правом не допускалося зміни субстанції речі. Він не мав права 
робити такі зміни, внаслідок яких річ отримує нове призначення (наприклад, 
парк перетворив на місто) [7, с. 267]. Йому не було надано можливості розпоря-
джатися своїм правом узуфрукту. Це, передусім пов’язане з особистим характером 
узуфрукту, тобто надане право було доступне тільки конкретній особі. Згідно з 
теорією римських юристів узуфрукт – невідчужуване право, його цесія недійсна. 
Водночас можна було уповноважити третю особу користуватися предметом 
узуфрукту, але це користування було обмежено терміном здійснення свого права 
узуфрукту. Практичне значення невідчужуваності самого права при відчужуваності 
його здійснення полягає у тому, що узуфрукт залишається пов’язаним з особою 
первісного узуфруктуарія у тому сенсі, що з його смертю узуфрукт припиняється 
[6, с. 266 ]. 

Незважаючи на те, що законодавець надав широкі права узуфруктуарію, він 
обтяжив його і обов’язками. Основне зобов’язання, покладене на узуфруктуарія, – 
зберігати якість речі. Для схоронності речі узуфруктуарій мав діяти як «звичайний 
господар». У його обов’язки входило нести «звичайні» витрати. Він не зобов’язаний 
брати на себе особливих витрат, викликаних поза його волею, наприклад, витрат на 
капітальний ремонт. Щодо самого власника, то узуфруктуарій не зобов’язаний був 
робити жодних грошових винагород, окрім тих, які компенсовували погіршення 
якості речі. Однак узуфруктуарій ніс різного роду витрати (податки і повинності), 
пов’язані з річчю. За своєю природою узуфрукт – право безоплатне. І врешті, 
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узуфруктуарій був зобов’язаний повернути річ власникові у тому вигляді, який 
вона б мала у разі правильного користування нею. 

У новий час французькі законодавці розглянули права узуфруктуарія з двох 
позицій: речового та зобов’язального. Речовий характер зобов’язань випливає з 
самого речового права. Оскільки право передбачає вплив на річ, то й обов’язки, перед-
усім, виникають стосовно речі. Узуфруктуарій зобов’язаний впливати безпосередньо 
на річ, попереджати вплив третіх осіб на цю річ. Зобов’язальний характер прав 
узуфруктуарія припускає, що межі користування узуфруктуарія визначаються 
законом, і останній здійснює своє право в його межах. Гофман дав змогу виділити 
такі групи обов’язків узуфруктуарія: 

– узуфруктуарій, як і всякий правовласник речі, право власності на яку належить 
іншій особі, не може робити дій, які могли б шкодити їй; 

– він був зобов’язаний виконувати все те, до чого був зобов’язаний господар 
до віддачі узуфрукта, тобто до надання усієї вигоди з речі узуфруктуарію. 
Передбачалося, що на узуфруктуарія перекладали всі виплати і повинності самого 
власника; 

– на узуфруктуарія було покладено обов’язок вчиняти всякого роду дії, спрямо-
вані на збереження речі, при тому, що власник за вчинені узуфруктуарієм дії не 
зобов’язувався платити винагороду. 

За ФЦК обов’язки узуфруктуарія можна поділити на обов’язки, що виникають 
у майбутнього правовласника цього права, і на обов’язки, покладені на 
узуфруктуарія в процесі здійснення цього права. 

Згідно зі ст. 600 ФЦК майбутній правовласник зобов’язаний: 
– зробити інвентаризацію стану рухомої речі і нерухомості «у присутності влас-

ника чи понятого». Недоліки, виявлені інвентаризацією, не тягнуть за собою позбавлен-
ня прав узуфруктуарія, але власник може відмовити узуфруктуарію в отриманні 
права користування плодами. Допущено відмову сторін узуфруктного права від 
інвентаризації, якщо це було обумовлено в основних правилах узуфрукта; 

– забезпечити узуфрукт заставою (ст. 601 ФЦК). Цей захід давав змогу власнику 
речі за рахунок застави компенсувати збитки, зумовлені поведінкою узуфруктуарія, 
внаслідок яких предмет узуфрукту став непридатним, тобто погіршувався попередній 
стан речі. 

У процесі здійснення цього права в узуфруктуарія виникали згідно з ФЦК такі 
обов’язки: 

– слідуючи римському праву, узуфруктуарій згідно з ст. 578 ФЦК, зобов’язу-
вався до «збереження суті речі». У межах цього обов’язку правовласник мав, передусім, 
утримуватися від розпорядження рухомою річчю в узуфрукті без дозволу влас-
ника, утримувати майно в належному стані, повідомляти власника про будь-які 
зазіхання з боку третіх осіб та про поточні претензії на придбання предмета 
узуфрукту за терміном давності (ст. 614 ФЦК), про які власник може не знати; 

– узуфруктуарій повинен користуватися річчю відповідно до її призначення, 
тобто не змінювати призначення речі, наприклад, не перетворювати житлове 
приміщення в комерційне; 

– ст. 605 ФЦК зобов’язує узуфруктуарія здійснювати ремонт; 
– ст. 608 ФЦК зобов’язує «узуфруктуарія платити всі щорічні податки ...». 
Інтерес до цього інституту викликаний ще й тим, що виникнення його 

пов’язано не тільки з волевиявленням сторін, а й встановлений законом. Спочатку 
узуфрукт установлювався у той самий спосіб, що і право власності. Зокрема, 
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римські юристи передбачили такі випадки його виникнення: уявний судовий 
процес (якщо йшлося про безтілесні речі); опосередковане встановлення узуфрукту 
шляхом передачі цього права (при манципації ділянки); узуфрукт міг встановлю-
ватися шляхом одностороннього розпорядження – легата. Юстиніан допускав 
набувальну давність як спосіб встановлення узуфрукту, встановивши терміни за 
аналогією із земельними сервітутами (десятирічний термін для присутніх господарів і 
двадцять для відсутніх [7, с. 531]). 

Французькі законодавці врахували всі нюанси римського права і закріпили в 
ст. 579 ФЦК такі способи встановлення узуфрукту: «Узуфрукт встановлюється 
законом або за волею людини», крім того, узуфрукт встановлюється за набувальною 
давністю. Дане право користування встановлюється довічно, на строк або під умовою, 
часто у зв’язку зі спадкуванням. 

Як і будь-яке інше право, узуфрукт має початок і кінець, тобто цивілісти 
передбачили не тільки законні підстави для виникнення цього права, а й також 
підстави для його припинення. На відміну від права власності, узуфрукт не 
підлягав ні спадкуванню, ні відчуженню. Це право припинялося на таких підставах 
[8, с. 408]: внаслідок смерті або применшення цивільного статусу узуфруктуарія; 
злиття права «голого власника» з правом на узуфрукт; відмови від узуфрукту; 
зникнення або знищення предмета узуфрукту або за допомогою такої його трансфор-
мації, яка перешкоджала здійсненню узуфруктуарієм свого права; вилучення 
об’єкта узуфрукту з цивільного обороту; якщо правом не користувалися протягом 
встановленого терміну. 

Припинення узуфруктного права згідно з ФЦК відбувається на підставах, 
зазначених у ст. 617–619. Статті, що регулюють процес припинення узуфрукту, 
були сформовані французькими цивілістами не тільки з урахуванням рецепції римсь-
кого права, а й з урахуванням нового часу. Показовим для цих статей стало те, що 
ФЦК діяв в умовах нової економічної формації. 

Однією з перших підстав, яка припиняє узуфрукт, є смерть узуфруктуарія, оскіль-
ки смерть – це природна причина. Якщо узуфрукт був би встановлений на користь 
кількох осіб одночасно, то узуфрукт припинявся б після смерті останнього з них. 

Крім того, узуфрукт припиняється по закінченні терміну, встановленого 
особою, яка його визначила, або законом. В силу вимоги закону узуфрукт припиня-
ється тоді, коли він «не надається приватним особам», а встановлюється на користь 
юридичної особи (ст. 619 ФЦК). Закон для таких випадків передбачив термін 
30 років. 

Говорячи про строки, доречно згадати також про невикористання наданого 
права протягом 30 років. 

Оскільки узуфрукт безпосередньо пов’язаний з річчю, то закон передбачив 
такі підстави його припинення: повне знищення предмета узуфрукту; придбання 
узуфруктуарієм речі у власність, тобто консолідація прав власника та узуфруктуарія 
в одній особі. 

Варто також сказати про припинення узуфрукту судом. Судове рішення може 
припинити узуфрукт у тому випадку, якщо в діях узуфруктуарія буде встановлено 
факт зловживання користуванням (ст. 618 ФЦК). У цьому випадку власникові речі 
буде дозволено отримати відшкодування збитку, отриманого в результаті не закон-
них дій узуфруктуарія. 

Врешті, відмова узуфруктуарія від узуфрукта (ст. 621 і 622 ФЦК). Щодо цього 
способу в кодексі сказано дуже мало. Законодавець не пропонує будь-яких 
додаткових роз’яснень щодо відмови. 
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Усі перелічені вище підстави призводять до того, що власник відновлює усі 
права на свою річ. Відновлення прав власника відбуваються за допомогою реституції. 
Узуфрукт, встановлений на неспоживну річ, реституціюється натурою. Узуфрук-
туарій зобов’язаний повернути річ власникові у тому стані, в якому ця річ була 
йому передана на момент виникнення цього права, або в тому стані, який 
визначила інвентаризація. Якщо узуфрукт був встановлений на речі, які мають 
властивість зношуватися, наприклад, на білизну, оббивну тканину, і на момент 
припинення узуфрукту вони для власника не становлять попередньої цінності, то 
узуфруктуарій зобов’язаний виплатити вартість цих речей, яку вони мали на 
початку узуфрукту. Дотримуючись положення ст. 1302 ФЦК, узуфруктуарій звіль-
няється від дій реституції, якщо річ загинула внаслідок непереборної сили. 

Власникові речі було надано право пред’являти особливі позови у тих випадках, 
коли реституція була неспроможною. Зокрема, це позов про витребування речі або 
зобов’язальний позов про реституцію. Дані позови не зобов’язують власника доводити 
своє право на річ, а потребують лише доказів факту передачі речі. Інакше кажучи, 
власникові було дозволено вимагати відшкодування збитків у тих випадках, коли 
узуфруктуарій знищив чи пошкодив річ, оскільки діяв не як добрий господар. 

Зі свого боку, власник був зобов’язаний відшкодувати узуфруктуарію всі витрати, 
які останній здійснив для схоронності речі (ст. 605 ФЦК). Водночас власник не був 
зобов’язаний компенсувати узуфруктуарію витрати, які були зроблені для 
поліпшення майна. Згідно зі ст. 599 ФЦК узуфруктуарію було дозволено зняти «помі-
щені їм дзеркала, картини та інші прикраси, але під умовою приведення відповідних 
місць у попередній стан». 

Розглянувши узуфрукт в системі римського і французького права, ми з більшою 
впевненістю можемо сказати про те, що і в нашому праві цьому інституту має бути 
відведено гідне місце. Крім того, вважаємо, що російським законодавцям варто 
було б використовувати в цивільному законодавстві РФ новітній позитивний 
досвід модернізації цивільних кодексів низки європейських держав, в тому числі і 
Франції, оскільки цей досвід дасть змогу досить швидко і водночас продуктивно 
заповнити прогалини у праві. 

Тому не всі питання, які виникають перед законодавцями в умовах російської 
дійсності, можна вирішити як у французькому і римському праві. Зокрема, римські 
юристи, розглядаючи узуфрукт як вид сервітуту, не класифікували його. Французькі 
цивілісти виділили види узуфрукту, керуючись політичними та економічними 
інтересами класу буржуазії. Російські законодавці у цьому питанні, пішли своїм 
шляхом, класифікувавши узуфрукт в Проекті нового ЦК РФ на два види: загальний 
і соціальний (застосовується щодо житлового приміщення). 

Соціальне користування встановлюється винятково на користь осіб, які прожи-
вають разом з власником житлового приміщення та мають відповідно до сімейного 
законодавства право на отримання аліментів від цього власника. 

Соціальне користування не може бути встановлено, а встановлене соціальне 
користування підлягає припиненню, якщо користувач має у власності або на умовах 
соціального найму ізольоване житлове приміщення, придатне для постійного прожи-
вання. 

У проекті змін ЦК РФ визначено користування житловим приміщенням, 
обтяженим соціальним користуванням: 

1. Власник житлового приміщення, обтяженого соціальним користуванням, що 
проживав в обтяженому житловому приміщенні до встановлення користування, 
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може продовжувати користуватися таким житловим приміщенням спільно з 
користувачем, якщо інше не передбачено законом, угодою або судовим актом. 

Особа, яка набула житлове приміщення, обтяжене соціальним користуванням, 
не має права користуватися обтяженим житловим приміщенням. 

2. Користувач, який має щодо житлового приміщення право соціального 
користування, не має права вселити в таке житлове приміщення інших осіб, крім 
своїх неповнолітніх дітей , у тому числі усиновлених. 

3. Користувач, який має щодо житлового приміщення право соціального 
користування, зобов’язаний утримувати це приміщення відповідно до загальних 
правил утримання таких приміщень , встановлених законом. 

Власник житлового приміщення, обтяженого соціальним користуванням, якщо 
він зберігає право користування таким житловим приміщенням поряд з користувачем, 
пропорційно несе витрати з утримання цього приміщення. Інший розподіл витрат 
може бути передбачено угодою. 

Ця класифікація відповідає вимогам часу, необхідності перенести окремі 
зобов’язальні правовідносини із площини зобов’язального право у речове право. 
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МЕСТО УЗУФРУКТВ В СИСТЕМЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ  
(АНАЛИЗ РИМСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 
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Узуфрукт представляет собой одно из прав на чужие вещи. Носитель этого права 
(узуфруктуарий) имеет возможность осуществлять пользование и извлекать плоды. В 
отношении вещи он должен лишь сохранять ее сущность. Это право носит личный 
характер и признает право дивидендов. Собственник вещи сохраняет за собой право 
«голого собственника». 

Ключевые слова: узуфрукт, сервитуты, квиритское право, цивилисты, римское право, 
Французский Гражданский кодекс, вещные права, право пользования, право владения, 
ограничение права собственности. 
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Usufruct rights system on other people’s things is a separate law that gives its holder the 
right to use the thing and its benefits without changing the substance of things. This right is 
personal in nature and recognizes the right of dividend. The owner retained the right to «bare 
ownership». 

Key words: usufruct, servitudes, kviritskoe law, Roman law, French civil code, property 
rights, the right to use, ownership, limiting property rights. 
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З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ  
АМЕРИКАНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

Б. Тищик 

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

e-mail: kaf.ist@ukr.net 

У статті досліджено проблеми з історії становлення американського конституціона-
лізму у період виникнення незалежної північноамериканської держави – Сполучених 
Штатів Америки. 

Ключові слова: американський конституціоналізм. 

Відкриття у 1492 р. американського континенту Х. Колумбом поклало початок 
спочатку невеликій, а далі – щоразу інтенсивнішій його колонізації з боку 
європейців, зокрема, іспанців, португальців, голландців, англійців та французів. На 
території Північної Америки іспанці захопили Флориду й інші південні землі, 
англійці у 1607 р. створили північніше перше постійне поселення – Джеймстаун, а 
французи наприкінці 1806 р. на території нинішньої Канади – м. Квебек. Особливо 
інтенсивно колонізували східне узбережжя Північної Америки англійці: їхні 
кораблі довозили туди нових і нових поселенців, виникали містечка, ферми, 
торговельні факторії. 

Англійські королі, вважаючи нововідкриті землі Північної Америки своєю 
власністю (їх у 1497 р. відкрив і оголосив власністю англійської корони мореплавець 
Джон Кебот) стали роздавати (або продавати) їх своїм прибічникам – магнатам або 
великим торговельним компаніям. Так виникла велика колонія Меріленд (її купив 
лорд Балтимор Калверт), Пенсильванія (отримав лорд У. Пен як покриття 
королівського боргу). У ХVІІ ст. створено державну колонію Джорджія, згодом – 
Вірджинію та ін.  

До кінця ХVІІ ст. англійських колоній на території Північної Америки налічу-
валося вже 13. Економіка колоній швидко розвивалася: у північних – ремесла, 
торгівля, суднобудування, у південних – плантаційне господарство із застосування 
рабської праці (першу партію негрів – рабів доставлено з Африки у колонії у 
1619 р.) [4, с. 24–25]. 

Землі, які освоювали колоністи, не були пустошами: на них проживали численні 
індіанські племена. Але для європейських колоністів це не було перешкодою: 
індіанців назагал вважали дикунами, яких належить знищувати або ж проганяти геть. 

Політичний устрій колоній був неоднаковим. Найбільша їх група (вісім) 
належала англійській короні і їхній правовий статус був урегульований так званими 
королівськими хартіями. Згідно з ними цими колоніями управляли губернатори, яких 
призначав англійський уряд і затверджував король. У цих колоніях населення 
обирало ще й самоврядні органи – одно-або двопалатні законодавчі збори. Щоправда, 
вони реальної влади не мали: все вирішував губернатор, який затверджував рішення 
зборів, маючи щодо них право абсолютного вето. Акти цих зборів могли скасувати й 
англійська Таємна рада та сам король. Губернатори призначали й відкликали не 
лише чиновників, а й суддів, податківців та ін. Їм підпорядковувалися військові 
гарнізони, поліція. Колонії територіально поділяли на графства, приходи і громади – 
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як і в Англії. До державних колоній належали Джорджія, Вірджинія, Массачусетс, 
Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Південна і Північна Кароліни. 

Три колонії – Делавер, Меріленд і Пенсильванія – належали приватним власни-
кам. Губернаторів у них призначали й відкликали власники колоній, затверджував – 
король. Тут теж обирали органи самоврядування – законодавчі збори. 

Дві колонії – Коннектикут і Род-Айленд – були самоврядні. Вони мали коро-
лівські хартії щодо надання їм самоуправління і практично були своєрідними 
республіками, оскільки всі органи управління на їх території, починаючи з губер-
наторів, обирало вільне населення, що постійно там проживало. Основним органом 
влади були законодавчі збори, постанови і рішення яких мусив підписувати 
губернатор (він теж затверджувався королем). 

В усіх колоніях контролюючі функції здійснював англійський уряд, зокрема, 
міністерство колоній, яке мало у колоніях своїх уповноважених урядовців. Вони 
постійно інформували уряд про стан справ у колоніях, зокрема, слідкували за 
надходженням податків, забезпеченням англійських гарнізонів усім необхідним 
тощо [2, с. 410–412]. 

У відносинах між губернаторами та законодавчими зборами, зокрема у 
королівських колоніях, тривали постійні конфронтації. Засідаючи в законодавчих 
зборах, панівна верхівка колоній, уособлена плантаторами на півдні та купцями, 
промисловцями і фермерами на півночі, у процесі економічного зростання колоній, 
дедалі більше почувалася справжнім господарем становища і щораз менше 
виявляла бажання підпорядковуватися обмеженням, які чинила постійно Англія. 

Правові засади організації і діяльності американських колоній Англії, особливо 
самоврядних, згодом послужили прикладом і основою для первісної організації 
управління у штатах, тобто стали зародком американського конституціоналізму. 

Великий вплив на зростання політичної організованості і національної 
самосвідомості населення колоній, особливо його верхівки, мали події в Англії у 
кінці ХVІІ ст. – «Славна революція» і ліквідація самодержавства, прийняття «Білля 
про права» (1689 р.), поява трактату Дж. Локка «Про управління» (1690 р.), в якому 
було зазначено, що утворення держави і системи її управління базується не на 
божественному праві, а на суспільному договорі, і коли влада, уряди порушують 
природні права людей, то їм належить чинити спротив, бо усі люди рівні перед 
законом [8, с. 136–137]. 

Подальша колонізаторська політика Англії щодо колоній, податковий тиск, 
обмеження їхнього промислового розвитку, свавілля королівських чиновників і 
суддів призводили до щоразу більшого обурення серед широких верств населення у 
колоніях, де, не зважаючи на перешкоди, розвивався капіталізм, йшло економічне 
зростання, було простежено ріст політичної свідомості населення. У колоніях настав 
період творення нової, північноамериканської нації, єдиного національного ринку, 
формування нової ідеології, культури, власних звичаїв і традицій. Населення колоній 
у той час (60-ті роки ХVІІ ст.) становило близько 1,5 млн осіб. 

Поміж тим, конфліктні ситуації між колоніями та метрополією виникали щоразу 
частіше, причому як економічного, так і політичного характеру. Особливо обурили 
колоністів заборона самовільно, тобто без дозволу англійських областей, займати 
землі на захід й південь від Аллеганських гір, підвищення ввізних і вивізних мит на 
ряд товарів, уведення так званого «гербового збору» (за папір, на якому належало 
писати усі документи), заборона доставки і вивозу товарів «чужоземними» 
кораблями («Навігаційний акт») і ін. Почався бойкот англійських товарів, фізичні 
розправи з англійськими чиновниками, податківцями, митниками тощо. 
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У жовтні 1765 р. в Бостоні зібрався з’їзд представників колоній, який ухвалив 
низку революцій, що стали першими спільними правовими актами колоній, де 
записано їхні «непорушні вимоги» та містив довгий перелік зловживань англійських 
властей. Вони й започаткували формування американського конституціоналізму 
[4. с. 63]. 

Пом’якшення колоніального режиму, однак, не наступило. Правда, англійський 
парламент у 1766 р. скасував ненависний «Закон про гербовий збір», але тут же 
прийняв «Закон про верховенство», в якому підтверджено усі «верховні права» 
корони і парламенту стосовно американських колоній. 

У колоніях назрівав бунт. Колоніальна преса, різні революційні організації і 
товариства (напр., «Сини свободи») посилили антианглійську кампанію. Почастішали 
випадки активного опору колоністів англійським властям, населення відмовлялося 
сплачувати податки і мита, у грудні 1773 р. відбулося так зване «Бостонське 
чаювання», коли увесь вантаж привезеного англійськими кораблями чаю викинено 
у море. 

5 вересня 1774 р. у присутні 65 делегатів з 12 колоній у м. Філадельфії зібрався 
Конгрес. Конгрес прийняв кілька важливих правових актів, серед яких 
«Декларацію прав і кривд», в якій писалося про «невід’ємне право» американських 
колоністів на життя, свободу і власність, право «здійснювати законодавство та 
вирішувати усі випадки оподаткування і внутрішньої політики». Декларація вимагала 
від Англії припинити репресивні заходи щодо колоній, заявляла про їх готовність у 
разі відмови чинити опір метрополії. Автори Декларації покликалися на безспірне 
існування «природних прав людей, на Петицію про права 1628 р., Білль про права 
1689 р. й ін. законодавчі акти самої Англії. У Декларації вперше у політичній 
історії світу сформульовано досі ніде не записаний перелік цих «природних прав»: 
на життя, свободу, власність, справедливий суд, створення союзів і товариств, 
подачі королеві і парламентові петицій, право творити своє власне представництво 
з законодавчими функціями [2, с. 414]. 

Конгрес 1774 р. був згодом названий у політичній історії США «Першим 
континентальним Конгресом». 

Англійська влада – король Георг ІІІ, уряд та парламент – зреагували на такі події у 
колоніях гостро: вони потребували повного підпорядкування колоній і не допускали 
жодного компромісу чи хоч би переговорів. До колоній застосовано нову «порцію» 
репресій і заборон, що ще більше зміцнило їхній союз і рішучість боротися до кінця. У 
всіх колоніях створено регіональні комітети, що зайнялися підготовкою до повстання. 
У квітні 1775 р. між колоністами та англійськими військами розпочалися збройні 
сутички, що незабаром переросли у війну за незалежність. 

Десятого травня 1775 р. у Філадельфії зібрався Другий континентальний 
Конгрес. Більшість його делегатів була налаштована радикально. Передусім було 
прийнято рішення про створення американських збройних сил, командувачем якими 
призначено Дж. Вашингтона. Конгрес утворив Комітет закордонних справ, Комітет 
по військових справах, а також Комісію по підготовці актів про проголошення 
державної незалежності колоній. До її складу увійшло 5 осіб (Т. Джефферсон – 
голова, С. Адамс, Р. Лівінгстон, Б. Франклін, Р. Шерман) [2, с. 415]. 

Перспектива відокремлення від Англії набувала реальних обрисів, хоча усе ще 
лякала деяких делегатів Конгресу, які пропонували розпочати переговори з королем. 
Але той оголосив повсталі колонії бунтівними та звелів приборкати їх силою. 

У 1776 р. у колоніях опубліковано памфлет «Здоровий глузд» Томаса Пейна, 
відомого своїми демократичними поглядами англійського діяча, який незадовго 
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перед тим прибув до Америки. У ньому гостро критикували таку форму правління, 
як спадкова монархія, а також поширювані роялістами чутки, що зв’язок колоній з 
Англією потрібний для їх благополуччя. Т. Пейн висунув перед колоністами єдину 
можливу альтернативу: або коритися далі «королю та звироднілому уряду», або 
здобути волю і щастя «у самоврядній незалежній республіці». Він висловив 
упевненість, що незалежність принесе колоніям демократичне правління, а 
народові – процвітання. 

Важливим кроком у боротьбі колоній за незалежність стало усунення у 
переважній більшості з них губернаторів і інших чиновників колоніального апарату, 
створення революційних урядів, та, що найважливіше, перетворення колоній на 
штати (анг. – State, нім. Staat – держава), тобто незалежні республіки. Кожен штат 
приймав свою конституцію, формував свій законодавчий орган, адміністративний 
апарат, збройні сили – загони добровольців-ополченців. 

15 травня 1776 р. Конгрес офіційно санкціонував утворення незалежних від 
Англії 13 штатів-держав. У конституціях штатів було запроваджено республіканську 
форму правління. Законодавча влада належала двопалатним (переважно) або 
однопалатним законодавчим зборам, які обирало населення. Виконавча влада 
належала урядам штатів. Адміністративний поділ залишався попереднім. Крім 
конституцій, штати виробили і прийняли Біллі або Декларації про права, в яких 
йшлося про демократичні права і свободи громадян, ліквідацію привілеїв земельної 
знаті, родової аристократії, заборонялося стягувати з громадян самовільно запровад-
жені податки і побори, вимагати виконання будь-яких феодальних чи напів-
феодальних повинностей. Ліквідовано інші залишки середньовіччя. Такі акти 
прийняли, зокрема, Вірджинія, Делавер Меріленд та ін. (усього сім штатів) [8, с. 145]. 

Однією з найхарактерніших була Декларація прав Вірджинії, прийнята 
12 червня 1776 р. Вона по праву вважається зарубіжними правознавцями одним з 
основоположних актів конституціоналізму (зрештою, як і інші Біллі та Декларації 
штатів). У цій Декларації було проголошено, що всі люди за своєю природою 
однаковою мірою вільні та незалежні й наділені Творцем невід’ємними правами, 
від яких вони не можуть відмовитися і які переходять до їхніх нащадків. Це – 
«насолода життям і свободою через набуття і володіння власністю», а також 
«прагнення та здобуття щастя і безпеки» [8, с. 146]. 

Широкий резонанс у штатах викликало положення Декларації про вільний 
вибір релігії і свободу віросповідання, а також про те, що вся влада походить з волі 
народу, бо, власне, тільки йому й належить; отож, правителі є лише довіреними 
слугами народу і несуть перед ним відповідальність. У ст. 3 Декларації записано 
знакове й дуже важливе для того часу положення – про право народу «на зміну 
системи правління, зміну уряду, якщо вони діють усупереч інтересам народу». 
Закріплено й свободу друку, «яка є одним із оплотів свободи взагалі» й не може 
бути ніким обмежено. 

Вірджинська Декларація стала прикладом і зразком для створення аналогічних 
декларацій в інших штатах та загальноамериканської декларації. Недарма один із 
основних її авторів Патрік Генрі, виступаючи на Конгресі, сказав знаменні слова: 
«Різниці поміж вірджинцями, пенсильванцями, нью-йоркцями і американцями Нової 
Англії більше не існує. Я тепер вже не вірджинець, а американець» [8, с. 142]. 

Поміж тим, комісія, створена Конгресом для підготовки акту про державну 
незалежність колоній, представила на обговорення Конгресу свій проект. Після 
його обговорення 4 липня 1776 р. Конгрес ухвалив Декларацію незалежності. «За» 
проголосували представники 12 штатів, один штат утримався (Нью-Йорк). 
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Декларація незалежності – знаковий правовий акт американської (і світової) 
політичної думки та втілення засад конституціоналізму загалом. Вона не лише 
проголосила народження на світовій арені нової нації і держави, а й чітко і 
послідовно сформулювала передові демократичні принципи філософії невід’єм-
них прав і свобод людини, що мала невдовзі стати рушійною силою і метою 
революційного руху в Європі. 

Декларація спирається на англійську і французьку політичну філософію Просвіт-
ництва, причому позначена виразним впливом «Другого трактату про управління» 
Джона Локка. Локк у ньому взяв за основу концепцію традиційних прав англійців і 
узагальнив їх до природних прав усіх людей [4, с. 73]. 

Вже вступна частина Декларації незалежності перегукується з Локковою 
теорією утворення держави та її правління на підставі суспільного договору, що, 
своєю чергою, базується на існуванні непорушних природних прав людей. 

«Ми вважаємо очевидними такі істини – пишеться у Декларації, – що всі люди 
створені рівними, що вони наділені своїм Творцем певними невід’ємними правами, 
у числі яких – життя, воля і прагнення до щастя» [9, с. 49]. Характерно, що у цьому 
переліку природних прав людей немає права на власність. Отож, Т. Джефферсон, 
який очолював комісію Конгресу, не вважав приватну власність природним правом 
людини; вона, на його думку, була продуктом історичної еволюції, який виникає на 
певних етапах розвитку людства. 

Положення Декларації про те, що держава, спосіб її правління, уряди створю-
ються людьми на підставі загального договору, мало велике історичне значення: 
воно повністю заперечувало домінуючу у Європі в добу Середньовіччя теорію 
божественного походження держави і влади правителя. 

Не менш важливе значення мало положення про право і навіть обов’язок 
народу, «якщо яка-небудь форма правління стає згубною… змінити або знищити її 
і встановити новий уряд, заснувавши його на таких принципах і організовуючи 
його владу у такій формі, які він вважатиме за найбільш придатні для здійснення 
його безпеки і щастя» [9, с. 49]. Це означало закріплення дуже важливого права 
народу на опір насильству, на революцію. 

Уперше в політичній історії людства державний документ проголошував 
принцип народного суверенітету, тобто верховенства народу у розв’язанні всіх 
основних проблем внутрішнього і зовнішнього життя. Зафіксувавши усі вищезазна-
чені підставові засади американського конституціоналізму, у Декларації подавав 
перелік (27 позицій) тих основних зловживань, образ і насильств з боку англійських 
властей, які «мали прямою метою встановлення необмеженої тиранії над нашими 
штатами». 

У кінцевому підсумку було наголошено: «…закликаючи найвищого суддю 
світу у свідки правоти наших намірів, іменем і владою доброго народу наших 
колоній оголошуємо, що наші сполучені колонії є, і по праву повинні бути 
вільними і незалежними штатами, що вони звільнені від усякого підданства 
британській короні…» [9, с. 152]. 

Новоутворену державу названо Сполучені Штати Америки. 
Отож, Декларація незалежності цілком слушно вважається одним з найваж-

ливіших документів американської політичної історії, а день 4 липня став 
державним святом США.  

Прийняття Декларації незалежності і утворення США зовсім не означало 
закінчення війни з Англією: вона тривала, йшли кровопролитні бої. Але перед 
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штатами, крім спільної мети – завершення війни за незалежність та існування 
спільної армії і військово-морського флоту, ще було мало спільного. Їм усім нале-
жало здійснити глибокі соціально-економічні та державно-політичні перетворення, 
подолати внутрішні суперечності, зокрема, з роялістами, які продовжували 
підтримувати Англію і вимагали шукати з нею компромісу, налагодити тісну 
співпрацю поміж собою. 

Отож, ще під час війни, у листопаді 1777 р. Конгрес, який продовжував 
засідати у Філадельфії, після тривалих дебатів прийняв «Статті конфедерації», які 
деякі дослідники вважають першою конституцією США [2, с. 419]. Проте 
належало ще ратифікувати цей правовий акт кожним штатом. Процедура ратифі-
кації тривала довго, затягнувшись на три з половиною роки. Лише 1 березня 
1781 р. «Статті Конфедерації» набули чинності. 

Вони налічують 13 статей. У цьому акті юридично оформлено і закріплено, 
як записано у преамбулі, створення «вічного союзу» між 13 державами-штатами 
у вигляді конфедерації. Конфедерація далі мала назву «Сполучені Штати 
Америки» (ст. 1). Метою створення конфедерації, зазначено у ст. 2, є «спільний 
захист, забезпечення своїх вольностей, взаємна і загальна користь». Штати 
зобов’язувались допомагати собі взаємно «проти всіляких насильств чи нападів, 
вчинених на один з них з приводу релігії, їхніх верховних прав, торгівлі чи з 
будь-якого іншого приводу». У цій «непорушній лізі братерства» кожен штат 
зберігав свій суверенітет, свободу й незалежність, а також повноту влади, 
юрисдикцію і права, які спеціально не було делеговано центральним органам 
конфедерації» [9, с. 52–53]. 

«Вільним мешканцям» кожного штату (за винятком жебраків, волоцюг і осіб, 
що втекли від виконання судового вироку) дозволено вільно пересуватися 
територією усіх штатів і користуватися на рівні з місцевими мешканцями усіма 
правами та виконувати належні обов’язки. Злочинців, які втекли від правосуддя, і 
яких виявлено в іншому штаті, належало видати владі штату, що їх розшукував. 
Кожному штату належало «виявляти повну довіру до постанов і розпоряджень 
судів і службових осіб будь-якого іншого штату» (ст. 4). 

«Для управління спільними справами та інтересами» штатів щорічно 
належало обирати (у визначеному самими штатами порядку) делегатів у вищий 
законодавчий орган конфедерації під назвою «Конгрес конфедерації і вічної унії» 
(скорочено – Конгрес). Він був однопалатним. Делегація кожного штату могла 
складатися від двох до семи осіб, але під час голосування мала тільки один голос. 

Штати могли у будь-який час відкликати своїх делегатів і заміняти їх іншими. 
Делегати не могли займати жодної іншої державної оплачуваної посади. Делегатам 
гарантували свободу дебатів і слова у Конгресі чи поза ним, вони користувалися 
недоторканністю під час засідань Конгресу, доїзду і від’їзду з них, окрім випадків 
державної зради, скоєння кримінального злочину чи порушення «внутрішнього 
спокою» (ст. 5). 

У ст. 6 зафіксовано, що без згоди Конгресу жоден штат не міг вступати у 
переговори з іноземними державами, скеровувати до них і приймати посольства, 
укладати угоди. Службові особи США не могли приймати від іноземних держав та 
їх керівників винагороди, посади, титули. Своєю чергою, ні Конгрес, ні штати не 
могли надавати жодних дворянських титулів. 

Штати не могли сепаратно укладати між собою угоди, трактати і союзи, не 
повідомивши про це Конгрес та не отримавши його згоди.  
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Штати мали право мати власні збройні сили для захисту території чи 
«торговельних інтересів», зокрема, для забезпечення гарнізонами прикордонних 
територій і фортець; міг мати й військові кораблі, артилерію, зброю, бойові 
припаси. Кожному штату належало «завжди мати в готовності добре організовану і 
дисципліновану міліцію». 

Жоден штат не мав права починати війну без згоди Конгресу, крім випадків, 
коли на штат нападе ворог або коли виникне загроза вторгнення «якого-небудь 
індіанського племені». 

Конгресові формально належали всі основні зовнішньополітичні функції: він 
оголошував війну і укладав мир, призначав і приймав послів, укладав міжнародні 
договори, регулював засади зовнішньої торгівлі. 

У внутрішній сфері повноваження Конгресу були значно скромнішими. 
Зокрема, він слугував вищою апеляційною інстанцією у всіх спорах між штатами 
стосовно їх кордонів, юрисдикції чи «якого-небудь іншого предмету мав право 
визначати кількість лігатури (тобто кількість металів, з яких карбуються монети) та 
карбування й вартість монет, встановлювати загальні міри і ваги, врегульовувати 
поштовий зв’язок, призначати офіцерів збройних сил, чинити позики від імені 
США і ін.».  

Для прийняття рішень по важливих питаннях у Конгресі потрібно було згоди 
щонайменше 9 штатів (ст. 9), перерви сесіями Конгресу не повинні були 
перевищувати 6 місяців. 

У період між сесіями Конгресу передбачено діяльність його виконавчого і 
вищого управлінського органу – Комітету штатів. 

До його складу кожен штат посилав одного делегата. Комітет обирав свого 
голову, якого згодом названо президентом (до речі, окремої посади президента – як 
глави держави, встановлено ще тоді не було). 

Компетенцію Комітету визначено так: у період між сесіями Конгресу він 
користується тими ж правами і повноваженнями, що й Конгрес, окрім, однак, тих 
питань, для вирішення яких у Конгресі потрібна згода щонайменше 9-ти штатів 
(ст. 10). 

У Комітеті під час прийняття звичайних рішень була чинна засада більшості 
голосів, з важливих питань – 9 голосів (3/4). 

Кожен штат, зазначено у кінцевій 13-ій статті, повинен підпорядковуватися 
рішенням Конгресу, а «Статті конфедерації повинні непорушно дотримуватися 
усіма штатами, «союз яких має бути вічним»» [9. с. 59]. 

Отже, «Статті конфедерації» не створили ще єдиної держави, а лише союз 
самостійних держав-штатів, які нібито «навічно» об’єдналися для досягнення 
спільних цілей. Тому цей документ швидше за все варто називати різновидом 
міжнародної угоди, конституційним законом північноамериканської конфедерації 
штатів. До того ж, він не надто міцно об’єднував штати. 

Головними причинами ускладнень, пов’язаних зі «Статтями конфедерації», 
були розбіжності у поглядах політичної еліти та населення різних штатів на 
соціальну й економічну структуру, територіальні суперечки та ін. Вони існували й 
до війни, під час війни вщухли, а після перемоги знову випливли на поверхню. 
Південь, не забуваймо, був в основному аграрним краєм, економічне і суспільне 
життя оберталося навколо великих плантацій з рабською працею. 

Північні штати, так звана Нова Англія, більше орієнтувалися на розвиток 
промисловості, рибальство, суднобудування, зовнішню торгівлю. Ці види діяльності 
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сприяли утворенню міських центрів, які стали важливими осередками суспільного 
й економічного життя. Там прокладали дороги, будували мости, залізниці, 
фабрики. Крім того, потреба в роки війни у значних військових витратах, відсутність 
у Конгресу права на введення і збір загальнодержавних податків, змусили 
випускати велику масу паперових грошей, не забезпечених золотим і срібним 
запасом. Гроші швидко знецінювалися, мали різні назви, різний вигляд (долар, 
який випускали у паперовому і металевому вигляді з’явився тільки у 1785 р.). Це 
призвело до постійного зростання цін. Державна скарбниця спорожніла, не було 
грошей навіть на виплату армії і флотові. Хвилювалися солдати, фермери, 
робітники, промисловці, аграрії, продукція яких не знаходила збуту. Суди 
переповнювали позови про примусове повернення боргів. Почалися заворушення, 
у Массачусетсі у 1786 р. вибухнуло справжнє повстання фермерів і ремісників. 
Далі існували митні бар’єри між штатами, не вистачало зовнішніх ринків збуту, 
втрачених унаслідок війни з Англією.  

У країні не було ефективної центральної влади, здатної врегулювати торговельні 
суперечки, тож між штатами спалахували торговельні війни. До того ж штати 
відмовилися забезпечувати національний уряд обіцяними фондами. Ситуація ставала 
критичною. Недарма Дж. Вашингтон назвав «Статті конфедерації» мотузкою з піску, 
«яка пов’язує штати» [1, с. 12]. 

Для вирішення гострих внутрішньо- і зовнішньополітичних проблем вирішено 
у травні 1787 р. скликати Конгрес (його ще називали Конвентом). Він зібрався у 
Філадельфії за участю 55 делегатів від 12 штатів (крім Род-Айленду). Мали на меті 
доповнити, удосконалити «Статті конфедерації». Щоправда, як засвідчував 
відомий громадсько-політичний діяч того часу Д. Медісон, делегати не стали цього 
робити, а «з мужньою вірою в свою країну» розпочали створення нового Основного 
закону, нової, вищої форми правління – федерації, тобто єдиної союзної держави. 

Більшість делегатів, які зібралися на Конвент, були прихильниками відомої у 
США теорії Дж. Локка і Ш. Монтеск’є про поділ влади і рівновагу її гілок – 
законодавчої, виконавчої і судової. Вони були переконані, що треба створити такі 
самі рівноправні і взаємопов’язані гілки влади і в США, до того такі, щоб жодна з 
них не могла взяти під контроль дві інші. Правда, з цього приводу у Конгресі 
виникло два угруповання: федералістів і антифедералістів. Перші виступали за 
створення сильних і авторитетних федеральних властей, другі – за широку 
автономію штатів. Дебати були довготривалими і гострими. Врешті, вдалося 
виробити компромісний варіант проекту Конституції, який схвалено на Конвенті 
17 вересня 1787 р. Але вона ще не стала чинним законом: її мали ратифікувати 
конвенти штатів (щонайменше дев’яти із тринадцяти). У цих конвентах знову ж 
таки розгорнулася завзята боротьба між федералістами і антифедералістами. До 
середини 1788 р. Конституцію ратифікували 11 штатів, дещо згодом – останні два 
(Род-Айленд і Північна Кароліна) [2, с. 421]. 

Конституція США 1787 р. стала першою чинною писаною конституцією світу. 
Вона визнана політологами і правознавцями як виняткове явище у становленні 
епохи світового конституціоналізму не тільки тому, що була першою. Про її 
винятковість свідчить також той факт, що вона діє без надто великих змін, тобто у 
своєму оригінальному звучанні до сьогодення, що, поза сумнівом, доказує її 
життєвість і ефективність. Вона, до того ж, слугує типовим прикладом практичної 
реалізації певної ідейно-політичної концепції, при цьому настільки чітко і послідовно 
реалізованої, чого не має у жодному іншому основному законі. 
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Прийняття цієї Конституції, яка чинна уже 226 років, означало, що Сполучені 
Штати перетворилися з країни, що була ненадійним і нестійким об’єднанням 
13 штатів-держав – у єдину союзну державу – федерацію. 

Новий державно-політичний устрій США суттєво обмежив обсяг суверенітету 
суб’єктів федерації – штатів на користь центральних, тобто федеральних властей. 
Правда, з іншого боку, штатам все-таки залишено вирішення досить широкого кола 
питань, і тільки після Громадянської війни (1861–1865 рр.) почала простежуватися 
тенденція до зростання компетенції і ролі федеральних властей. Але аж до 30-х 
років ХХ ст. роль цих властей була ще досить скромною. 

Американська Конституція спирається на три основні базові засади: суверен-
ності і верховенства народу; поділу властей на законодавчу, виконавчу і судову 
гілки; рівноваги властей, що гарантується механізмом взаємного контролю. 

Не зайвим буде ще раз зазначити і підкреслити, що зафіксовані у Конституції 
державно-політичні засади і механізми стали чіткою і практично втіленою формою 
реалізації ідей великих мислителів тодішньої епохи – Шарля Монтеск’є, Жан-Жака 
Руссо, Джона Локка, зрештою і теорії, і практики конституціоналізму.  

Охарактеризуємо саму Конституцію. 
Структура конституції. Вона складається з преамбули та семи статей, 

поділених на розділи. У преамбулі йдеться про мету, задля якої прийнята Конститу-
ція. Серед статей найважливішими є три перші, в яких визначено порядок формування, 
компетенцію і роль, відповідно, законодавчої, виконавчої і судової влади.  

Законодавча влада. Отож, згідно зі ст. 1, законодавча влада у США належить 
Конгресу, який складається з двох палат: нижньої – Палати представників і вищої – 
Сенату. До нижчої палати обирати своїх представників належало населенню 
кожного штату (один делегат від 30 тис. жителів).  

Під час обговорення цього питання у Конгресі виникла гостра дискусія. Менші 
штати вважали, що це несправедливо, оскільки великі штати матимуть перевагу. 
Справу вдалося вирішити за рахунок Сенату, де кожен штат, незалежно від 
кількості населення, матиме по двох сенаторів. Палату представників обирали на 
два роки, Сенат – на шість.  

Дискусія виникла і при визначенні компетенції Конгресу: деякі штати не 
хотіли її бачити надто широкою. Тому у § 8 ст. 1 вміщено точний перелік «законо-
давчих прав» Конгресу. Розширенню вони вже не підлягали. 

Під час обговорення питань про законодавчу владу у Конгресі також виникли 
суперечності щодо визначення пріоритету різних нормативних актів.  

Справа полягала у тому, що у період дії «Статтей конфедерації» постало 
чимало серйозних проблем, коли штати просто нехтували федеральні закони й 
угоди, надаючи перевагу власному законодавству. 

Отож, ця проблема була теж врегульована у Конституції, зокрема, у ст. VІ. У 
ній встановлено градацію, тобто юридичну силу правових актів країни: «Консти-
туція і прийняті на її основі закони Сполучених Штатів, усі вже підписані угоди чи 
ті, що будуть підписуватися під юрисдикцією Сполучених Штатів, є найвищим 
законом країни, й судді кожного штату зобов’язані їх виконувати, хоч би в 
конституціях чи законах окремих штатів траплялися суперечні ухвали» [9, с. 70]. 

Це було дуже важливим новаторським положенням конституційного права, 
запозиченим згодом в інших країнах з федеративним чи конфедеративним устроєм. 

Конгресу надано й важливі контролюючі функції стосовно виконавчої і 
судової влад: право обвинувачення, притягнення до суду та усунення з посади 
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будь-якого державного службовця країни, у тому числі президента чи федераль-
ного суддю (ст. 2, розд. 4 Конституції). 

Виконавча влада. У «Статтях конфедерації» бракувало матеріалу, який став би 
відправним моментом для обговорення на Конгресі правового становища у 
Конституції виконавчої влади.  

Отож, посада глави держави – президента країни – у конституційному праві 
США уведена вперше. Він став одночасно главою виконавчої влади. Цій владі 
присвячена ст. ІІ Конституції. Значна частина цієї статті (вона має 4 розділи) 
торкається характеристики кандидата на посаду президента та складній процедурі 
його виборів. У ній також записані його повноваження як глави виконавчої влади. 
Серед інших прав він мав право сформувати собі «кабінет». 

Одним з найважливіших і найспецифічніших на той час прав президента, 
уперше зафіксованим у конституційному законодавстві світу, було право накладен-
ня вето на законопроекти Конгресу, записане у ст. І, § 7, а не у ст. ІІ. Під час 
обговорення цих прав виконавчої влади делегати Конгресу поділилися на два 
табори. Деяких лякала можливість тиранії з боку надто сильної виконавчої влади, 
інші боялися, що без сильної виконавчої влади, здатної урівноважувати владу 
Конгресу, пануватиме законодавча тиранія, як це сталося в окремих штатах. 
Погляди останніх взяли гору [5, с. 67–104]. 

Делегати зійшлися на тому, що потрібна посада одноособового президента, 
який обирається незалежно від Конгресу терміном на чотири роки й має обмежене 
право накладати вето на закони Конгресу, як це мають губернатори у штатах, але 
вето президента може бути відхилене 2/3 голосів усього Конгресу. Наявність у 
президента прямого виборчого мандату й права накладення вето тривалий час 
(більше століття) вирізняло американську парламентську систему від усіх інших. 
Можливі дискусії у цій системі між головою виконавчої влади і законодавчим 
органом тут не можуть вирішуватися, як в інших країнах, за допомогою вотуму 
недовіри з боку законодавчої влади чи то президентові, чи то урядові та 
призначенням нових виборів. Однак невдовзі було з’ясовано, що іноді відповідно 
до системи, передбаченої Конституцією, протистояння між президентом, який 
вільно користується своїм правом накладення вето й принциповим Конгресом, але 
неспроможним зібрати 2/3 голосів для відхилення цього вето, не раз призводило до 
«патових» ситуацій, які останнім часом стали називати «заблокуванням» [1, с. 17]. 
Тому вкрай необхідним стало співробітництво Конгресу з президентом. Щоправда, 
іноді цього досягти було вкрай важко, особливо коли президент і більшість у 
Конгресі представляли різні політичні партії. 

Судова влада, згідно зі ст. ІІІ Конституції, «надається єдиному Верховному 
судові й тим нижчим судам, що їх час від часу може призначати й засновувати 
Конгрес» [9, с. 68]. 

Остаточний зміст цієї статті теж спричинив гострі дискусії у Конгресі. Одні 
делегати вважали, що Конституція має встановити не тільки структуру і 
компетенцію Верховного суду, а й нижчих федеральних судів – для забезпечення 
ефективного контролю за надто великою владою штатів, а також законодавчою і 
виконавчою владами федерації. Інші ж делегати доводили, що існуюча у штатах 
своя система судів досить компетентна, аби дотримуватися федеральних законів. 
Вони боялися, що закріплена у Конституції система федеральних судів призведе до 
ще більшого втручання у прерогативи штатів [Див.: 1, с. 17]. Конгресмени дійшли 
компромісу: нижчі федеральні суди не були закріплені у Конституції, таке право 
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надано Конгресові. І справді, у вересні 1789 р. Конгрес прийняв «Закон про 
судоустрій», яким таку систему судів встановлено [Докл. див.: 8, с. 174–175]. 

Так, встановлені вже у перші два десятиліття конституційні засади молодої 
незалежної держави – Сполучених Штатів Америки були достатньо опрацьованими і 
демократичними. Незважаючи на подальші зміни і доповнення Конституції, різні 
шляхи її інтерпретації, які, врешті-решт, віднесено до компетенції Верховного суду, 
ті основні принципи конституціоналізму, встановлені тоді, діють у США досьогодні 
(з незначними змінами, звичайно, спричиненими новими тенденціями у розвитку 
державно-політичної системи країни). 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ  
АМЕРИКАНСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

Б. Тищик 

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

В статье рассматриваются вопросы становления и развития в первое десятилетие 
существования молодого независимого североамериканского государства – Соединенных 
Штатов Америки, важнейших принципов американского конституционализма. 

В частности, речь идет о конституциях и биллях отдельных штатов, провозгласивших 
свою независимость в годы освободительной войны с Англией (70–80-е годы ХVIII ст.), 
Декларации независимости (1776 г.) и ее важнейших конституционных принципах, в том 
числе неотъемлемых природных правах людей, и самое главное, об основных принципах 
Конституции США 1787 г., принятие которой сопровождалось острой политической 
борьбой «федералистов» и «антифедералистов» на обсуждавшем проект конституции 
Конгрессе.  

Ключевые слова: американский конституционализм. 
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OF AMERICAN CONSTITUTIONALISM 
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The article examines the emergence and development in the first decade of the newly 
independent North American state – the United States, the most important principles of American 
constitutionalism.  

In particular, the article is devoted to the Constitution and bills of separate states, which 
have proclaimed their independence during the Liberation War with England (70–80 years of the 
eighteenth century), Declaration of Independence (1776) and its most important constitutional 
principles, including an inalienable natural rights of humans, and most importantly, about the 
basic principles of the U.S. Constitution in 1787, the adoption of which was accompanied by a 
sharp political struggle between Federalists and Antifederalists on a draft the Constitution in a 
session of Congress. 

Key words: american constitutionalism. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ  
У ФОРМУВАННІ БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ  

ЗАХІДНОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ  

Г. Федущак-Паславська 

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

У статті йдеться про становлення і розвиток ідей свободи, рівності, справедливості, 
доцільності, панування права, які визначають західну правову традицію. Також досліджені 
філософські засади, які сприяли їх формуванню і розвитку. Основна увага зосереджена на 
періоді античності, звідки виводять ґенезу означених ідей-цінностей. Окремо розглянуті 
риси української ментальності, які за більшістю характерних ознак збігаються з 
європейськими цінностями. 

Ключові слова: свобода, рівність, справедливість, панування права, громадянське 
суспільство, індивідуалізм, західна традиція права, східна традиція права. 

Потреба формування нової української правової доктрини актуалізує проблему 
західноєвропейських правових цінностей. Адже саме тут право розуміють не як 
сукупність норм, що проголошені в якості закону особою, групою осіб чи навіть 
представниками народу, а як певну етичну цінність, аксіологічну категорію, що дає 
оцінку законові. Право – правда, справедливість, істина. Відтак, важливою у 
західній правовій традиції є вимога панування правового закону.  

Західна правова традиція об’єднує спільноти для яких важливими є такі 
цінності як рівність, свобода, відповідальність, справедливість, гідність особи, 
примат інтересів особи перед інтересами державної влади, верховенство правового 
закону та ін. Розвинуте громадянське суспільство тут характеризується горизон-
тальними зв’язками автономних суб’єктів на відміну від вертикальних зв’язків-
залежностей від держави. Органи державної влади наділені компетенцією, яка 
визначає вузькі параметри їх діяльності, передбачені обсягом повноважень. 

Протилежною західній, але такою, на якій ґрунтується праворозуміння певної 
частини людства, є східна культурна традиція. Базуючись на основах патріархаль-
ного натурального господарства і пануванні колективних форм власності, передусім, 
державної та общинної, східна правова традиція сформувала й інші цінності. 
Зокрема, йдеться про пріоритет традиції перед законом, нівелювання самоцінності 
особи, ігнорування її гідності, інтересів індивіда, свободи, рівності людей перед зако-
ном. У правовій системі допускається колективна відповідальність, спостерігається 
сакралізація влади, відсутня публічність, місце закону як джерела права, займає 
традиція, а рівність замінена ієрархічною підпорядкованістю тощо. Такі характе-
ристики права власності як повнота, необмеженість, незалежність тут не є визна-
чальними. Держава може втручатися у сферу панування власника як легально, так і 
нелегально. Тоді як західна правова традиція, називаючи право власності 
найповнішим правом, гарантує власникові можливість володіти, користуватися і 
розпоряджатися своїм майном без втручання інших осіб у сферу панування власника. 

Як наслідок, для східного типу культури не притаманний розвиток таких ідей, 
як особиста свобода особи, права людини, рівність, демократія, багатопартійність, 
поділ влади, верховенство права тощо. 
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Західна і східна – різні цивілізації, які тому мають і різні цінності. Зазначені 
цінності самі формуються і одночасно, проявляються в процесі становлення цілих 
спільнот, перш за все націй. Сформований під впливом геополітичних, історичних, 
побутових, родинно-традиційних чинників, «національний характер» [3, с. 48] 
(ментальність, архетип) має властивість передаватися з покоління в покоління, 
впливати на праворозуміння, а відтак, на специфіку правової системи та її складових 
елементів, визначає поведінку індивіда. Відповідні особливості ментальності є, 
звичайно, і в українців. 

Враховуючи основні компоненти ментальності українців, у цьому дослідженні 
спробуємо виявити філософські засади формування і розвитку основних цінностей, 
притаманних європейській (західній) цивілізації. Відтак, належить виконати такі 
завдання: 

– визначити чинники, які впливали на формування української ментальності; 
– виділити характерні риси української ментальності; 
– встановити філософські засади формування та розвитку уявлень про свободу, 

рівність, справедливість, панування права та ін. в античний період та в наступні 
епохи розвитку правових учень.  

Український архетип формувався тисячоліттями під впливом певних чинників, 
які, у свою чергу, вплинули на його відповідні характеристики. О. Кульчицький 
наголошує на ролі домінуючих соціальних верств, які дають свій образ цілому. В 
Україні це козаки, непримиримі і безжальні до ворогів і чесні та самовіддані у 
ставленні до друзів і Вітчизни. Козаччина породила рішучість, волелюбність. 
Дослідник підкреслює, що ці риси дістають найяскравіший прояв у екстремальних 
умовах[3, с. 48–57]. 

Геополітичне розташування Української держави між Сходом і Заходом, де 
завжди існувала загроза смерті, різні випадковості і терпіння спричинило вироблення 
двох видів реакції мешканців цієї смуги: 1) авантюрно-козацького життєвого стилю; 
та 2) стилю притаєного існування, що ним рятувалися від загибелі наші предки 
[3, с. 48–57]. 

Ще одним вагомим чинником є традиційна структура української родини, де 
батько мало займається вихованням дитини, але є особою, яка прикликає до послуху, 
шляхом примусу. Така роль батька сприяла формуванню негативного ставлення до 
влади, до авторитету і навіть розвивала певні анархічні тенденції [5, с. 90]. 

Так само й історичні обставини, а саме століття перебування під деспотичним 
режимом сприяли тому, що для українців чужі форми співжиття, передумовою 
яких є підпорядкування волі вищого. 

Особливістю духовного світу особистості українця є егалітарне розуміння 
свободи, яку розуміють як рівність. Заглиблення у внутрішній світ, висока оцінка 
особистості породили повагу до гідності особи та почуття власної гідності. Тради-
ційно в свідомості українця на першому місці стоїть людина. І тому формула 
«особа для держави» є для нього незрозумілою. 

Оскільки західна культурна традиція бере початок в античності, зокрема у 
грецькій філософії та римській правовій думці, то питання про її становлення 
належить розпочати саме з тих часів. 

Антична Греція виробила багато філософських понять, які стали основою 
європейської цивілізації. Саме в Греції особа вперше виділена із суспільства, тут 
визначене її правове становище. Але процес розвитку цієї ідеї був доволі тривалим. 
Так за концепцією Аристотеля людина – витвір суспільства. Відтак, на його думку, 
держава необхідна людині для повного розвитку сил, а отже і для щастя. 
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Загалом античні мислителі Платон і Аристотель вважали, що особа має 
служити державі. У відомого грецького філософа Епікура, виходячи з положення, 
що особа знаходить своє щастя в собі самій, – навпаки – держава має служити 
особі. Відповідно до філософії стоїків, людина не є витвором суспільства, держави 
як це було в Аристотеля.  

Стоїки також виходили з того, що людина повинна жити у згоді з природою. 
Під впливом стоїцизму у систему цінностей античної Греції, потім давнього Риму, 
було включене уявлення про природне право, яке є вічним, найвищим, загальним 
правом, що управляє всім Космосом. Воно єдине для всіх часів і народів. Це 
природне право є зібранням узгоджених з природою світу наказів Розуму [7, s. 19]. 

Норми співжиття у суспільстві стоїки ототожнювали із законами природи. За 
цими законами людина, як істота суспільна, повинна підпорядковуватися інтересам 
загалу, суспільства в цілому, держави. Однак, людина зобов’язана не дозволяти 
представникам цілого, які посягають на людську гідність, спотворювати людські 
відносини. Тобто, у вченні стоїків виникає поняття громадянського обов’язку, який 
вимагає боротися з тиранією, відновлювати справедливі закони і підпорядкову-
ватися їм. 

Виділення прав, які належать особі привело до розмежування сфери індивідуаль-
ного інтересу від сфери інтересу загалу, якому деякий час віддавали перевагу у 
суспільному житті.  

Згодом, під впливом того ж таки стоїцизму, котрий вважається філософією 
епохи еллінізму (IV–II ст. до н.е.), і зокрема його ідеї індивідуалізму в розумінні 
зацікавлення особою, її місцем серед загалу, правилами її поведінки, у грецькому 
праві врешті змінився погляд на тему взаємовідносин між особою і загалом. 
Примат суспільного інтересу змінився на уявлення про рівність особи і загалу. 
Проте саме римське право почало розглядати особу як суб’єкта права, його норми 
були спрямовані на захист інтересів індивідуального господаря – власника. 

У зв’язку з виділенням особи із загалу у Греції виникають поняття рівності 
всіх перед законом, рівноправності при доступі до політичного життя, рівності у 
реалізації свободи слова і свободи дискусії та ін. Таким чином, ідеї свободи і 
рівності були базовими для античної Греції, де за філософією Аристотеля державу 
розуміли як об’єднання подібних один до одного людей, отже людей рівноправних. 
Загалом, рівність, свобода і панування права – основні ознаки, притаманні грецькій 
демократії і характеризують демократію як явище. 

Хоч в реаліях Середньовіччя кожна людина мала своє місце і відповідний 
йому правовий статус, християнство, засуджуючи поневолення, запропонувало 
ідею рівності, створених Богом людей, перед їх Творцем. Християнство також по-
новому визначило становище особи. Тепер держава у ставленні до людини не 
повинна виходити із наданих їй привілеїв чи із її заслуг. Християнська ідеологія 
вважає, що держава повинна визнавати гідність особи, надавати їй відповідні 
цьому становищу права, при цьому не зважаючи на її місце в державі. Це надавало 
новій державі здатності приймати до свого національного середовища все людське 
[6, с. 143–150]. 

Якщо ще християнство запропонувало ідею рівності всіх людей перед Богом, 
період Середньовіччя кожна людина вже має свій відповідний правовий статус, то 
в Новий час – всі люди рівні як суб’єкти права.  

Свобода має багато проявів у різних сферах. Зокрема, йдеться про свободу 
вибору, яка означає, що особа не вчинятиме протизаконно, навіть при можливості 
це робити. А вчинивши протизаконно, нестиме за це відповідальність. Окремо 
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розкривається розуміння особистої свободи, яка матеріально забезпечує автономію 
особи. Приватна власність абсолютно необхідна для свободи особи. Будучи 
власником, індивід очікує охорони і захисту своїх інтересів органами державної 
влади. А державна влада, реалізовуючи належні їй функції і повноваження, розраховує 
на такого громадянина-власника, який не може бути байдужим до державних і 
суспільних справ. 

Із такою цінністю як свобода тісно пов’язане почуття власної гідності особи. 
Реалізовувані на практиці десятками, а може й кількома сотнями років названі 
цінності породжують атмосферу взаємної відповідальності та, врешті довіри, у 
суспільстві. Адже відповідальне ставлення до своїх обов’язків, тобто до людей, які 
так само хочуть свободи і розраховують на відповідальне ставлення до виконання 
кожним своїх обов’язків, і породжує взаємне довір’я, атмосферу довіри у суспільстві 
загалом. Власне, довір’я – ще одна базова ознака європейської цивілізації, яка 
забезпечує комфортні умови існування індивіда у суспільстві.  

Ідея панування права у давній Греції розумілася як таке становище, коли 
кожен підпорядковується правовим нормам, встановленим Народними зборами 
(зібранням народу). У свою чергу, в основі цієї ідеї лежало почуття законності, згідно з 
яким джерелом права є акти законодавства, тобто акти, видані зібранням народу. В 
античній Греції наголошувалося, що згідно з принципом панування права вільні люди 
підпорядковуються лише закону. Виключно за цих умов пануватиме право. 

Щоправда, в епоху еллінізму певних змін зазнали різні сфери, в тому числі і 
право. Місце першості, яке до того займало право волевстановлене (тобто, законо-
давство Народних зборів), посіло звичаєве право. Це було спричинене потребою 
регулювати відносини між різними етнічними групами та народностями. 

В архаїчному Римі законом визнавали правові норми, санкціоновані народом, 
норми, які приймали із клятвою всіх громадян підпорядковуватися прийнятим 
нормам. Разом з тим, римські юристи виокремлювали право як сукупність 
приписів природи і людини. Тобто, у правовій думці архаїчного Риму існувало 
розмежування таких юридичних понять як право (ius) і закон (lex). У той час закон 
розуміли як наказ народу, котрий санкціонує право, надає йому юридичної сили. 

У період ранньої республіки (V ст. – 60-ті рр. ІІІ ст. до н.е.) суперечності між 
ius, в значенні сукупності окремих прав окремих родів, та lex як наказу народу, що 
зрівнює всіх, нівелюючи окремі права, загострюються. Значний внесок у розв’язання 
цієї суперечності між ius і lex, між окремим і загальним, зробив Закон XII таблиць 
[8], який встановивши верховенство закону над звичаєм, за відомим висловом Тіта 
Лівія, «зрівняв у правах всіх – і кращих і гірших». З того часу право квіритів 
ототожнюють із нормами Закону XII таблиць, тобто його визнають правом всіх 
римських громадян (iuscivile).  

Із прийняттям Закону XII таблиць виникає правова рівність громадян, які 
належать до однієї общини, що передбачало право вільно розпоряджатися своїм 
майном. Закріплення рівноправності римських громадян, у свою чергу, посприяло 
зростанню ролі закону порівняно з іншими джерелами права. Таким чином, уявлення 
про пріоритет закону перед іншими джерелами права, яке закріпилося у правовій 
системі давнього Риму ще в архаїчний період, залишається характерним і для 
класичного та посткласичного періодів. Більше того, ця ідея – одна із тих, що 
сьогодні також ідентифікує традицію права як західну.  

У Законі ХІІ таблиць зібранні норм права архаїчного періоду, зафіксовані 
принципи, які мали важливе значення для розвитку правової системи давнього 
Риму, а далі і системи континентального права. Йдеться, перш за все, про визнання 
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законом волі народу. По-друге, про право апеляції до народу; по-третє про основи 
свободи особи; по-четверте, про принцип рівності громадян перед законом; по-
п’яте, про визнання публічної і приватної власності та володіння. 

Уявлення про закон як про справедливість є важливою характеристикою 
європейської правової думки. У свою чергу поняття справедливості було сформульо-
вано ще давньогрецьким філософом Сократом, розвинуте Платоном та сприйняте 
стоїками. На відміну від софістів, які розуміли право як інструмент влади, як вираз 
волі пануючих, Платон говорив про право як абсолютну цінність, що виражає ідею 
об’єктивного етичного устрою, ототожненого з поняттям справедливості. Тобто, 
право і справедливість у Платона співпадають. Видані владою правила поведінки є 
тим справедливіші, чим більше вони уособлюють ці об’єктивні цінності. 

Античні мислителі, філософські ідеї яких і сьогодні залишаються основою 
формування європейських цінностей, наголошували на тому, що несправедливий 
закон – законом  не є, що у випадку, якщо закон стає несправедливим, то 
справедливість стає законом. Античні правові системи також виробили механізм 
легального невиконання несправедливого закону в кожній конкретній життєвій 
ситуації (казусі). Яскравим підтвердженням цьому є конструкція Публіціанського 
позову в правовій системі давнього Риму.  

Але ще раніше давньогрецька філософська думка із протиставлення Аристотелем 
понять справедливості як узгодженості з правом, та доцільності, поступово сформувала 
ідею доцільності. Виходячи із софістського та аристотелівського твердження, що 
буква закону є лише загальним розпорядженням, загальною формулою, робили 
висновок, що її практична реалізація може і не узгоджуватися з відчуттям доцільності. 
Відтак, застосування норми права в кожному конкретному випадку вимагає 
врахування часу, місця та інших обставин. Доцільність дозволяє і навіть наказує 
відступати від букви закону там, де його суворе дотримання може завдати кривди, 
тобто, є несправедливим. Таке уявлення стало основним принципом для оцінки 
закону на предмет його справедливості.  

На основі цих міркувань у Римі виникла ідея – принцип aequitas як уявлення 
про добро і справедливість, яке дозволяє і навіть вимагає відступати від вимог 
формального права, якщо це право не відповідає уявленням про добро і справедли-
вість. М. Бартошек у своїй праці по систематизації термінів і персоналій римського 
права називає aequitas принципом тлумачення і творення римського права, 
відправною точкою функціонування якого є формальна рівність громадян перед 
законом. За словами дослідника творчий характер принципу проявлявся лише у 
випадках, коли було необхідно розв’язати суперечність між усталеним застосуванням 
права і конкретним, не стандартним випадком [1, с. 26–27]. 

Для європейської цивілізації характерне також відповідне уявлення про 
виникнення і розвиток права про його місце і значення у правовій системі. Якщо на 
початковому етапі цього процесу право сприймалося як Божий дар, то згодом право 
розуміють як організм, що росте і свідомо розвивається людьми протягом століть, 
характеризується наступністю. Тобто, право отримує смисл і авторитет від попередньої 
історії того народу, якому воно належить, від звичаїв того народу, від його 
історичних цінностей, від прецедентів. Оскільки людський закон походить від 
розуму і совісті, то його виконання покладається на розум і совість. Право розвива-
ється, шляхом тлумачення минулого для задоволення потреб сьогоднішнього дня і 
майбутнього. Юридична думка впливає на правові інститути: вона аналізує і 
систематизує право, виступаючи як чинник, за допомогою якого можна створювати 
інші правові категорії [2, с. 25–27]. 
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Історичність права пов’язана з усвідомленням його пріоритету перед політичною 
владою. Відтак, у свідомості європейців існує неприйняття ідеї сакралізації влади, що 
приводить до розуміння ролі представників влади виключно як слуг, пізніше – 
службовців, найнятих для виконання відповідних визначених функцій і повноважень. 

Розглядаючи взаємовідносини між владою і законом відомий англійський 
юрист XIII ст. Генріх Брактон писав, що «закон робить короля» і, що Англія живе 
«не під владою людини, а під владою Бога і закону» [2, с. 11]. Отож, закон – ще 
один чинник, який визначає місце і роль влади у суспільстві, обмежує її. Ця ідея 
знайшла своє відображення у теорії поділу влади як Дж. Лока так і Ш.-Л. Монтеск’є, 
які наголошуючи на рівності і незалежності кожної із гілок влади, твердили про 
верховенство закону. 

Звідси походить ідея відкритості владної діяльності, ідея контролю з боку 
суспільства за діяльністю кожної з гілок влади і влади загалом. У законодавстві 
передбачені підстави і механізми оновлення легальності (законності) влади, шляхом 
виборів.  

Закономірності історичного розвитку полягають у тому, що від ідеї до її 
втілення проходить значний проміжок часу; розвиток сприяє руху по спіралі, при 
якому з кожним новим витком відкинуті чи забуті раніше ідеї, набувши нових рис, 
розвиваються на вищому рівні з врахуванням нових суспільно-політичних 
обставин. Зокрема ідеї рівності і свободи як базові для інших похідних ідей 
західної традиції права продовжували свій розвиток у концепціях мислителів 
Нового часу. Багато з них саме у цей період дістали законодавче закріплення. 
Зокрема Декларація прав людини і громадянина (1789 р.) визначила, «метою будь-
якого політичного союзу є охорона природних невідчужуваних прав людини, а 
тими правами є: свобода, власність, опір насильству». Таким чином, ідея, згідно з 
якою людина від природи наділена правами і свободами та ідея, відповідно до якої 
держава є об’єднанням вільних і рівних індивідів, закріплені у законодавчих актах 
багатьох європейських держав, є основою розвитку європейської цивілізації.  

Якщо розуміння того, що кожна людина має своє місце і свій відповідний 
правовий статус з’являється ще в епоху Середньовіччям, Новий час відновлює 
римську ідею рівності людей як суб’єктів права. Однак, перепоною до реалізації 
цієї ідеї довгий час залишаються станові привілеї. А з прийняттям Декларації 
незалежності США (1776 р.), що проголосила рівність людей від народження, деякі 
чинники, які все ще суперечать ідеї рівності (зокрема, статева, расова дискримінація, 
майнова нерівність) продовжують існувати.  

У Новий час свобода – основа повноцінного буття людини, суспільства і 
держави. Свобода індивіда може обмежуватися суспільством чи державою тільки в 
інтересах суспільства, свободи чи інтересів суспільства. Кожна людина має права і 
свободи. Якщо у Середньовіччі робиться акцент на тому, що вона – Боже створіння, 
то в Новий час – істота розумна, соціальна. Звідси права людини, які вона має від 
природи. Оскільки держава є об’єднанням вільних і рівних індивідів, то держава не 
може мати своїх інтересів, які б суперечили інтересам суспільства. Держава виникає 
шляхом угоди про спільне життя заради забезпечення кращого життя.  

Таким чином, кожна людина має право на управління державою та на врахування 
її інтересів. Юридичний світогляд, що стає панівним у Новий час, зміст права і 
держави виводить із природи людини, її розуму та досвіду.  

Оскільки суспільство, держава – механічна сукупність індивідів, пов’язаних 
між собою договором, реалізація якого гарантована нормами права, то право є 
основою, зв’язком суспільства, воно в змозі вирішити всі проблеми у суспільстві. 
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Ця ідея відображена у гаслі Просвітництва про заміну правління людей правлінням 
законів. Держава стає гарантом права. 

Кодифікаційні роботи у Європі започаткували новий етап в розвитку ідей 
Нового часу. Передусім, у XIX ст. активізується розвиток ідей позитивного права. 
Правом визнають норми, виражені в письмовій формі і забезпечені державним 
примусом. В той час ідеї природного права, залишаючись філософськими ідеями, 
не мають обов’язкової сили. 

Для першої половини XX ст. характерна криза ідеї права. Право не змогло 
захистити особу і людство загалом. Відтак, здобутки ліберальної думки Старого 
світу у XX–XXI ст. зазнають кризи. Не зважаючи на те, що після Першої світової 
війни розпалися три імперії, які домінували в Європі, поневолюючи всі слов’янські 
народи: Російська, Австро-Угорська та Османська, загальнолюдські цінності так і 
не утвердилися. Українська письменниця і культуролог О. Пахльовська пишучи 
про європейські цінності та цивілізаційний вибір України у своїй статті «Homo 
Europaeus» зазначає, що упродовж «століття зла» (як його назвав французький 
історик і політолог Ален Безансон) Європа переживала гуманітарну катастрофу і 
драматичні поділи на антагоністичні блоки. В «Ялтинській Європі» 1945-го давня 
опозиція Заходу як демократії і Сходу як тиранії оновилася й актуалізувалася 
[4, с. 28–31]. 

Прийняття Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 р.), що була 
узагальненням ідей Нового часу, закріпивши ідеологію подальшого розвитку 
людського суспільства, стало черговим етапом у процесі розвитку основних складових 
ідей європейської правової традиції.  

Із здобуттям незалежності в Україні та інших державах, які відновилися в 
результаті розпаду СРСР, відновилися і спроби повернути в державно – правову 
практику основоположні для Нового часу ідеї. Конституція України (1996 р.) закріпила 
цілий ряд демократичних принципів формування та реалізації державної влади, 
захисту прав і свобод людини тощо.  

Водночас, на карті світу і сьогодні продовжують існувати держави, в практиці 
яких втілюються антиправові ідеї, що заперечують право як справедливість і право як 
основний регулятор відносин у суспільстві. Боротьба за утвердження цих ідей 
триває в Україні та й в світі і нині. 

Чинниками, які впливали на формування української ментальності є домінуючі 
соціальні верстви, структура української родини, геополітичне розташування 
України та історичні обставини. Як наслідок, українцям, як і іншим європейцям, 
притаманні вільнолюбство, індивідуалізм, відповідальність, почуття власної 
гідності, повага до гідності інших людей, прихильність до правди, справедливості і 
свободи. 

Основні ідеї-цінності, які визначають західну правову традицію, зародилися в 
античній Греції, протягом тривалого часу вони модифікувалися, але і сьогодні 
свобода, справедливість, рівність перед законом, індивідуалізм, високе значення 
права продовжують ідентифікувати західну цивілізацію. 
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В статье речь идет о становлении и развитии идей свободы, равенства, справедли-
вости, целесообразности, господство права, определяющие западную правовую традицию. 
Также здесь исследованы философские основания, способствовавшие их формированию. 
Основное внимание сосредоточено на периоде античности, откуда выводят генезис этих 
идей-ценностей. Отдельно рассмотрены черты украинской ментальности, которые по 
большинству характерных признаков совпадают с европейскими ценностями. 

Ключевые слова: свобода, равенство, справедливость, господство права, гражданс-
кое общество. индивидуализм, западная традиция права, восточная традиция права. 
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In this article we are talking about the formation and development of the ideas of freedom, 
equality, justice and expediency, the rule of law, defining the western legal tradition. The 
philosophical foundations that have contributed to their formation are also explored. The article 
also focuses on the period of antiquity, from which we deduce the genesis of these ideas-values. 
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separately.  
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У статті досліджено особливості та характерні риси волоського права, історико-правові 
аспекти його поширення та застосування на західноукраїнських землях у XIV–XVIII ст. 
Виокремлено ознаки, що розкривають його правову природу. Сформульовано авторську 
дефініцію волоського права.  

Ключові слова: волоське право, звичаєве право, західноукраїнські землі, волох, 
українське право. 

Правова традиція українського народу тісно переплітається з традиціями 
інших європейських народів. Свідченням на користь цього є волоське право, яке 
отримало значне поширення у багатьох середньовічних державах Центрально-
Східної Європи. Разом з цим, правова природа та поняття того різновиду волоського 
права, що застосовувалось на українських землях, тривалий час залишалися 
одними з найменш досліджених історико-правових проблем. 

Окремі особливості та характерні риси волоського права, історико-правові 
аспекти його поширення в країнах Центрально-Східної Європи (у тім числі і на 
українських землях), а також наукові погляди щодо його правової природи та поняття 
висвітлені у працях В. Гончаренка, Ю. Гошка, В. Інкіна, К. Кадлеця, М. Тиводара та 
інших вчених. Метою статті є виокремлення основних ознак, які розкривають 
правову природу волоського права та надають можливість сформулювати його 
поняття. 

Документальні згадки про волохів існували ще задовго до того як волоське 
право почало застосовуватися на українських землях. У науковій літературі 
вважається достовірною локалізація «волохів» у Х–ХІІ ст. (згідно з джерелами ХІ–
ХІІ ст.) на Балканах: на території материкової Греції, землях, що входять до складу 
сучасних Македонії, Болгарії та Сербії [1, c. 103]. Очевидно, що саме з цієї 
причини Балканський півострів часто розглядався як їхня прабатьківщина. У дещо 
пізніший період фіксується поширення волоського права також у гірських районах 
Польщі, Словаччини, Чехії [2, c. 127] тощо. 

Є різні погляди щодо етнічної приналежності балканських «волохів», у тому 
числі і тих, що проживали на території Сербії та Болгарії. Так, сербський вчений 
К. Іречек висловлює позицію стосовно румунської етнічної приналежності 
сербських «волохів». Інший сербський історик С. Новакович дотримується проти-
лежного погляду. Він вважає, що термін «волохи» варто розглядати у соціальному, 
а не етнічному розумінні. Відповідно, в Сербії проживали дві групи «волохів» – 
представники румунської народності, які вели кочовий спосіб життя, та волохи-
слов’яни, які з часом перейшли до осілого способу життя [2, c. 20–21, 29, 36, 50]. 
Цю позицію підтримує українська дослідниця проф. М. Гримич, вже в ХІІІ ст. у 
Сербії слово «влах» означало переважно суспільний стан, а не національність 
[3, c. 110]. 
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Досліджуючи питання етнічної приналежності «волохів» Сербії, російський 
вчений Є. Наумов розглянув сербські грамоти XIII–XIV ст., що надавалися «волохам» 
та проаналізував їхні імена. Він звернув увагу на те, що переважна більшість «волохів», 
зазначених у цих грамотах, мають слов’янські імена. Так, згідно з першим списком 
Хіландарської грамоти (1282–1298 рр.) слов’янські імена становлять 60%, згідно з 
другим списком – 59%, згідно із Жицькою грамотою (1220 р.) – 55%, а відповідно 
до Хумської грамоти (1254–1264 рр.) – 59% [2, c. 20–21, 29, 36, 50]. Зазначені дані 
схиляють до думки, що волоське право, яке застосовувалося сербськими «волохами», 
базувалося на звичаєвому праві слов’ян. Оскільки слов’яни становили значну частину 
«волоського» населення, саме їхні правові звичаї повинні були домінувати.  

Видається сумнівною думка українського історика В. Чорнія, згідно з якою 
«волохами», які проживали у гірських районах центру та на півночі Болгарії 
(по-болгарськи вони називались власами, куцовласами, цінцарі), були нащадки 
романізованих фракійців [4, c. 26]. Вважаємо, що в Болгарії, як і у Сербії [2, c. 91], 
«волохи» були поліетнічною групою. Це підтверджують візантійські хроніки та 
деякі середньовічні джерела, в яких мешканців Болгарії називали «влахами», а 
саму Болгарію – «землею Влахів» [3, c. 110].  

Словацьких та чеських «волохів» також не можна ототожнювати винятково з 
румунами. Як свідчать етнографічні дослідження, термін «волохи», на час «волось-
кої» колонізації гірських територій Словаччини та Чехії (тобто у XIV–XVII ст.), 
застосовувався виключно до гірських пастухів, незалежно від їхньої етнічної 
приналежності. До таких «волохів» належали і слов’яни. Так, в угорському документі 
Оравської держави (Словаччина) датованому 1626 р. населення «волоських» сіл 
названо «Оroszok» (русини), а їхні поля – «оroszok foldei» (тобто русинські поля). 
Про змішаний етнічний склад «волоського» населення Моравії (Чехія) свідчать 
зафіксовані в документах XVI–XVIII ст. імена «волохів», які мають українське, 
польське, словацьке та румунське походження [5, c. 82–84].  

Зрештою, зазначимо, що у Моравії термін «волох» застосовувався до різних 
категорій населення. Спочатку «волохом» називали пастуха-кочівника. Після того, 
як прибулі пастухи почали засновувати села, значення цього слова змінилося. Вже 
у XVI–XVIII ст. «волохами» почали називати мешканців гірських хуторів та сіл, 
що займалися як скотарством, так і землеробством. Цей термін застосовували і до 
горян-пастухів, і до селян – власників отари. «Волохами» також називали колоністів-
кочовиків із рівнинних районів Моравії, селяни, що виконували службову 
повинність з охорони лісів та кордонів, горяни-провідники [3, c. 110] тощо. 

Незначна кількість документальних пам’яток ІХ–Х ст. залишає нас без точної 
відповіді на питання про етнічний склад населення Середнього Подунав’я (територія 
Угорщини та Румунії) в Х ст., звідки, як припускають, волоське право поширилося 
на інші (в тому числі українські) землі. Залишається без точної відповіді також 
питання щодо того, чи проживало в цей період романізоване «волоське» населення 
на згаданих територіях, чи ні. 

Сьогодні є кілька теорій щодо походження «волохів». Незважаючи на різні 
погляди дослідників цього питання, усі теорії можна звести до двох основних. 
Зокрема, теорія автохтонності «волоського» населення (або теорія «континуїтету» – 
безперервності проживання цього населення на лівобережжі нижнього Дунаю і в 
Середньому Подунав’ї) та міграційна теорія (переселення «волохів» на зазначену 
територію з Балкан в пізніший період – орієнтовно XIII–XIV ст.) [1, c. 104]. 

Питання етнічної приналежності «українських волохів» та часу їхньої появи на 
українських землях також залишаються дискусійними. Так, К. Кадлец вважав, що 
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початок «волоської» колонізації та застосування волоського права на українських 
землях, що належали до Польського королівства, слід датувати другою половиною 
ХІV ст. [6, c. 331]. Український дослідник М. Терлецький, досліджуючи родовід 
галицького роду Сасів, представників якого зачислюють до носіїв волоського 
права, зазначає, що села з волоським правом були в Галичині та на Холмщині ще в 
часи галицько-волинського короля Данила Галицького (ХІІІ ст.). Ці села, на його 
думку, були заселені людьми, що прибули із Закарпаття, Трансільванії і Молдови 
[7, c. 57, 63]. Не виключено, що таке поселення «волохів» було за короля Данила 
Галицького та його сина князя Лева Даниловича. Однак це у жодному разі не 
свідчить про їхню приналежність до румунського етносу. 

З цього приводу надзвичайно цікавими є сучасні етнографічні дослідження 
українського вченого М. Тиводара. Досліджуючи етнічні традиції українців Карпат 
у скотарстві, науковець висвітлює питання «волоської» колонізації українських 
земель. М. Тиводар звертає увагу на те, що «волохи» відомі вже з ІХ ст. на 
Балканах, де вони займалися переважно гірським вівчарством. При цьому він 
зазначає, що вже у Македонії «волохи» були етнічно змішаними і часто дво- або 
тримовними. Науковець вважає, що «волохи» були поліетнічним народом. Через це 
чітко визначити їхню етнічну приналежність дуже важко. Тому він вживає такі 
вирази, як: «слов’янські етнічні групи (елементи)» та «східнороманські етнічні групи 
(елементи)» і звертає увагу на те, що середньовічні етноси були дуже аморфними 
та складалися з великої кількості субетносів та етнічних груп [8, c. 52–123].  

Отже, у цьому випадку можна говорити про рух груп поліетнічного скотарсь-
кого («волоського») населення Балкан і Трансільванії на територію Закарпаття 
(колишній Мармароський комітат Угорського королівства). При цьому варто 
звернути увагу на те, що в Трансільванії до «волохів» відносили себе русини, 
болгари, угорці, німці, румуни, а також представники інших народів, які займалися 
скотарством чи дотримувалися східного (грецького) церковного обряду. У зв’язку 
із цим, у Трансільванії була велика кількість сіл, в яких проживали «волохи» із 
саксонськими прізвищами: Сас, Блюш, Гоцман, Алеман, Ман та ін. [8, c. 102].  

Згідно з матеріалами податкових ревізій королівських земель (так званими 
люстраціями), що проводилися у 1564–1565 рр., «волохи» гірських сіл Галичини 
були здебільшого русинами (українцями). У зазначених люстраціях поіменно 
перелічені селяни кожного із сіл волоського права, з огляду на що можна зробити 
висновок про їхню етнічну приналежність. Усі вони, за деякими винятками, мали 
українські імена. Це надає нам підстави вважати, що села волоського права були 
заселені українцями. Винятки могли становити кнези та воєводи волоського права 
або ж окремі селяни. 

Як приклад можна навести село Губичі, частина якого керувалась німецьким, а 
частина – волоським правом. Практично всі імена селян «волоської» сторони села 
(згаданих у цьому документі як «волохи») мають українське походження, а саме: 
Федько Хманчич, Проч Лечович, Карпа Маснович, Іван Лечович, Михайло 
Римарович, Лазур Зеліскович, Марко Костович, Іван Сопіжець, Михайло Литвин, 
Климко Торханович, Яць Пілатович, Калін Лопухович, Федько Баранчук, Гриць 
Корінець, Місь Куземка, Степан Рудьович, Лучка Курович, Савка Сидорович, 
Василь Сидорович, Йошко Динко. Винятком є такі імена, як Маш Гречун та Кунка 
[9, c. 207]. Подібна ситуація й серед селян «німецької» сторони села. 

Наведені дані беззаперечно засвідчують те, що в Середньовіччі «волохами» 
називали представників цілком різних етносів. Саме цим пояснюють відсутність 
серед науковців єдиної позиції щодо етнічної приналежності «волохів», адже вчені 
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або аналізували зовсім різні етнічні групи, або взагалі не брали до уваги етнографічні 
дослідження, що призвело до помилкового тлумачення терміна «волох», а відповідно і 
терміна «волоське право». 

Що стосується часу першої появи «волохів» на західноукраїнських землях, 
М. Тиводар зазначає, що групи «волохів» – частково слов’ян, а частково румунів, 
почали з’являтися на території Українських Карпат з кінця ХІІІ ст. [8, c. 102]. 
В. Інкін зазначив, що розглядаючи питання появи волохів на українських землях, 
можна взяти до уваги дату 1303 р. як час найранішого джерельного повідомлення 
про носіїв етноніма «волох» [10, c. 264]. Отже, на українських етнічних землях 
«волохи» з’явилися наприкінці ХІІІ – початку XIV ст., тоді ж почало застосовуватися 
волоське право. Носіями цього права були представники не лише румунського, а 
здебільшого й українського етносу. 

На зазначені обставини звернув увагу К. Кадлец і висловив з цього приводу дещо 
суперечливий погляд. Він зазначив, що на північно-угорських землях (Закарпатська 
Україна) волоське право було, по-суті, волосько-руським (волосько-українським), а 
точніше, німецьким, яке застосовувалось у селах з пастушим населенням [6, c. 331]. 

Так само правову природу волоського права розглядав авторитетний українсь-
кий вчений М. Грушевський. Він визначав волоське право як форму сільського 
устрою, принесену в Галичину зі східного угорського Підкарпаття, з території 
українсько-волоського проживання і сильно розвиненого пастушого господарства – 
комітатів Берег та Марморош й з Трансільванії. Волоське право, на його думку, 
сформувалося на зазначених територіях у ХІІІ–XIV ст. як комбінація волоського 
сільського устрою й господарства з формами привілейованих громад німецького 
права. Вчений вважав, що ця форма сільського устрою була принесена на українські 
землі в другій половині XIV ст. і остаточно сформувалася у XV ст. під впливом 
локаційних форм німецького права, звичаєвого руського та державного польського, 
залежно від обставин, місцевого господарства [11, c. 374]. І. Франко припускав, що 
села волоського права були «осаджені ще за русинських часів», а більшою частиною 
їхнього населення були русини, що керувалися руським правом [12, c. 56].  

І справді, волоські села Галичини та Закарпаття були населені русинами 
(українцями), які у відносинах, що виникали в середині громади, керувалися 
руським (українським) звичаєвим правом. Грамоти, що видавали кнезам волось-
кого права за зразком грамот солтисів німецького права, встановлювали правове 
становище кнеза та сільської громади по відношенню до державного апарату. За 
таких обставин окремі дослідники, визначаючи правову природу волоського 
права, взагалі не взяли до уваги румунський етнічний елемент. Зокрема, на думку 
І. Линниченка, волоська громада у Галичині (відповідно, і волоське право) була 
чимось середнім між руською та німецькою. Волоське право, як зазначав дослідник, не 
було звичаєвим правом чужого прибулого населення, а вводилося у селах з місцевим 
(українським населенням), оскільки становило зручну для власників (короля та 
феодалів) систему сільського самоврядування [13, c. 158, 175]. 

Польський дослідник С. Соханевич, розглядаючи волоське право, зазначав, що 
воно було наближеним до руського звичаєвого права у господарській сфері. Однак, 
що стосується устрою та організації сіл волоського права, то воно було подібним до 
німецького права [14, c. 33]. Ю. Гошко, досліджуючи звичаєве право населення 
Галичини, проаналізував документи судів волоського та німецького права. Він 
звернув увагу на те, що дані суди майже до ХІХ ст. керувалися переважно нормами 
українського звичаєвого права. Вчений робить висновок, що польський феодальний 
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уряд, проводячи політику полонізації, змінив лише назву давньоруського звичаєвого 
права на право [15, c. 330]. 

В «Юридичній енциклопедії» волоське право визначають як «звичаєве молдавське 
право, що склалося у 14–15 ст.ст. з утворенням Молдавської держави» [16, c. 512]. 
Однак, на наш погляд, це визначення відображає лише один з аспектів волоського 
права.  

Навряд чи можна однозначно стверджувати, що волоське право склалося саме 
в Молдавському князівстві. Воно сформоване значно раніше, десь у ХІІ – на 
початку ХІІІ ст. на території Трансільванії та Закарпаття. Звідти волоське право, 
разом з його носіями, було занесене на молдавські та галицькі землі, де було 
пристосоване до місцевих соціальних, економічних та політичних умов. 

Слід врахувати також і те, що волоське право не було і не могло бути 
винятково молдавським. Є відомості про існування «волохів» на території багатьох 
сучасних європейських держав (Болгарії, Сербії, Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії 
тощо). Це свідчить про значне поширення волоського права в Європі і на 
можливість існування багатьох його видів за наявності низки спільних рис. Окремі 
норми волоського права, що застосовувалось у Молдавському князівстві, ідентичні 
до тих, які впроваджувалися в Угорському та Польському королівствах, що 
свідчить про їх спільне джерело походження. Водночас, безперечним є вплив 
маґдебурзького права (надання привілеїв на кнезати, право на 1/3 доходів тощо) та 
руського (українського) звичаєвого права (аналогічні копним зборові суди, 
досудові процедури – «гоніння сліду», «звід», «заклич» та ін.). 

Молдавський варіант волоського права, що сформувався у Молдавському 
князівстві у XIV ст., безперечно мав спільні риси з руським звичаєвим правом. 
«Волохи», котрі у ХІІІ ст. почали заселяти територію згаданого князівства, були 
поліетнічним народом, значну частину якого, швидше за все, становили румуни та 
слов’яни. Саме це сприяло політичному поєднанню місцевого населення з 
колонізаторами та утворенню Молдавського князівства. На користь цього свідчить 
факт домінування українського етносу – при дворі молдавських господарів 
тривалий час вживали русинську (українську) мову, в усіх установах застосо-
вувалася слов’янська писемність, а молдавське господарство зберігало свій чітко 
виражений український характер аж до половини XVII ст. [17; 18, c. 168]. 
Приблизно половину членів Боярської ради при молдавських воєводах становили 
шляхтичі з русинськими іменами (наприклад, «пан Івашко, пан Максим, пан 
Дажбог, пан Ясько Худич, пан Петро Стольник» тощо), про що свідчать численні 
грамоти, видані у XIV–XVI ст.ст. [19]. 

На нашу думку, насправді волоське право не було ні руським (українським), ні 
німецьким (маґдебурзьким), ні молдавським. Воно містило ознаки різних правових 
систем. Це звичаєве право було досить «гнучким», щоб запозичити будь-які 
сприятливі для його носіїв правові норми та звичаї у тих сферах, які є 
найважливішими для життя селян – економічній та правовій. Йдеться, насамперед, 
про врегулювання правовідносин сільських громад у сфері сільського самовряду-
вання, судочинства, оподаткування та виконання повинностей. Саме ця «гнучкість» 
волоського звичаєвого права сприяла його значному поширенню і застосуванню 
різними етнічними групами, за умови, що їхньою основною формою господарю-
вання було скотарство. 

Зокрема, аналізуючи причини та особливості застосування волоського права 
на західноукраїнських землях, ми звертаємо увагу на те, як саме були врегульовані 
ці правовідносини. 
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У сфері самоврядування волоське право передбачало наявність виборного 
сільського голови (якого здебільшого називали князем або кнезом), широкі 
самоврядні права сільських громад у межах села або сільського округу (країни чи 
воєводства), можливість впливу громади на обрання та призначення керівника 
такого округу (крайника чи воєводи) [20]. 

У сфері судочинства волоське право передбачало відносну незалежність 
сільської громади від державних та феодальних судів. У деяких випадках вони 
взагалі не могли втручатися у здійснення судочинства за волоським правом, або ж 
впливали на нього у певних окреслених звичаєм межах. Водночас, обсяг впливу 
держави та феодалів на судочинство за волоським правом залежав від конкретно-
історичних умов його функціонування [21]. 

У сфері оподаткування та виконання повинностей волоське право передбачало 
звільнення новозаснованих сіл на певний термін від податків та повинностей. Після 
завершення цього строку здійснювали оплату натуральних податків продуктами 
скотарства, замість панщини передбачали обов’язок військової служби, охорону 
кордонів та гірських переходів [22]. Натуральні податки значно менше обтяжували 
селян, ніж чиншові платежі, а сторожова та військова служба була кращою за 
панщину. 

Наведені вище чинники сприяли значному поширенню волоського права на 
українських землях. Українські селяни впродовж XIII–XVI ст. засновували на 
волоському праві нові або ж переводили на нього вже наявні села. При цьому, у 
межах судових та самоврядних привілеїв, вони реалізовували зрозумілі для них 
українські правові звичаї. Як наслідок, волоське право на українських землях стало 
одним з різновидів українського звичаєвого права і складовою української 
правової традиції. Найсприятливіші умови для волоського права сформувалися у 
Галичині внаслідок політики уряду Польського королівства та Речі Посполитої. 
Там воно діяло найдовше – приблизно до середини ХVІІІ ст. 

Погоджуємося з М. Гримич [3, c. 110], що найточніше визначення волоського 
права опубліковано в Енциклопедії українознавства. На думку авторів енциклопедії, 
волоське право – це «широко розповсюджене в Галичині осадне право, на якому в 
14–15 ст.ст. засновувались оселі в гірських і взагалі малопридатних до хліборобства 
околицях». Вони також звертають увагу на те, що волоське право не мало «виразних 
національних прикмет», цим правом для заснування сіл користувалися також і 
українці, воно мало «станово-професійне» походження й характер, і розвивалося «в 
умовах скотарського життя» [23, c. 314]. Це визначення, як ми бачимо, 
охарактеризувало волоське право у Галичині, однак воно навряд чи буде повністю 
справедливим для тих різновидів волоського права, що застосовувались і на інших 
українських землях (Північна Буковина, Закарпаття). З огляду на це є потреба 
сформулювати точнішу дефініцію. 

Підсумовуючи викладене, можемо виокремити низку ознак, що характеризу-
ють волоське право та розкривають його правову природу: по-перше, волоське 
право не мало етнічних ознак, оскільки його носіями були представники різних 
етнічних груп; по-друге, це право застосовували переважно у гірських селах з 
домінуючим скотарським господарством; по-третє, воно регламентувало право-
відносини сільських громад у сфері сільського самоврядування, судочинства, 
оподаткування та виконання повинностей; по-четверте, оскільки це право було 
звичаєвим, то його структуру становила система правових звичаїв. 

Наведені ознаки дають змогу сформулювати таку дефініцію: волоське право – 
це система правових звичаїв, які регламентували правові відносини сільських 



Р. Шандра 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 160 

громад у сфері сільського самоврядування, судочинства, оподаткування та 
виконання повинностей і застосовувалися упродовж XIII–XVIII ст. переважно у 
гірських селах з домінуючим скотарським господарством. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВАЛАШСКОГО ПРАВА: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Р. Шандра 

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

В статье исследовано особенности и характерные черты валашского права, историко-
правовые аспекты его распространения и применения на западноукраинских землях в 
XIV–XVIII в.в. Выделены черты, которые раскрывают его правовую природу. Сформулиро-
вано авторскую дефиницию валашского права.  

Ключевые слова: валашское право, обычное право, западноукраинские земли, валах, 
украинское право. 

CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE WALACHIAN LAW:  
HISTORICAL-LEGAL ANALYSIS 

R. Shandra 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

Distinctive and characteristic features of the Walachian law, historical-legal aspects of its 
spreading and exercising on West Ukrainian lands in 14th–18th c. have been researched in the 
present article. Peculiarities characterizing its legal nature have been highlighted. Author’s 
definition of the Walachian law has been presented.  

Key words: Walachian law, common law, West Ukrainian lands, Walach, Ukrainian law.  
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КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ:  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Р. Бедрій 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
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Проаналізовано конституційно-правові положення, що закріплюють суб’єктів, об’єктний 
склад комунальної власності в Україні, повноваження органів місцевого самоврядування 
по управлінню об’єктами права комунальної власності, а також проблеми, пов’язані з 
приватизацією комунального майна та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: комунальна власність, територіальна громада, соціальна відповідаль-
ність, конституційна економіка. 

У Конституції України наголошено на важливості права власності у забезпеченні 
стабільності та безпеки економіки країни. Це, зокрема, підтверджується структурним 
розміщенням норм про право власності у розділі І «Загальні положення» 
Конституції України (ст. 13). У розділі ж ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина» Основного Закону в ст. 41 закріплено положення, згідно з яким 
«громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права 
державної та комунальної власності» [1]. Як бачимо, у цій конституційній нормі 
право «державної» та «комунальної» власності розміщені як однопорядкові терміни. 
Поняття право «загальнодержавної» власності не вживається. Звідси робимо висно-
вок, що комунальна власність не входить до складу державної власності [2, с. 52].  

Поряд з Конституцією однозначно відмежовує комунальну власність від державної 
і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. [3]. 
Суб’єктами права комунальної власності є територіальні громади сіл, селищ, міст, 
районів у містах (ст. 142 Конституції). У ч. 5 ст. 16 Закону про самоврядування в 
Україні зазначено, що від імені та в інтересах територіальних громад права 
суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. 

Зазначимо, що інколи комунальну власність визнають економічною основою 
місцевого самоврядування [4, с. 11]. Це надає цій власності досить велику 
значущість в умовах ринкової економіки та відсутності належного механізму 
державного фінансування місцевого самоврядування. 

При цьому об’єктний склад комунальної власності у різних нормативних актах 
визначається по-різному. В одних випадках наводиться загальний опис об’єктів 
комунальної власності, в інших – має місце надмірна деталізація, яка, на думку 
деяких авторів, є недоцільною, бо жоден перелік не може бути вичерпним [5, с. 6]. 

На сьогодні перелік об’єктів комунальної власності визначений в Конституції 
України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Так, згідно зі ст. 142 Конституції України, – матеріальною та фінансовою 
основою місцевого самоврядування є рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих 
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бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних 
громад сіл, селищ та міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, які перебувають в управлінні районних та обласних рад [1]. 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах 
належить рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, 
страхові товариства, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств, 
житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони 
здоров’я, науки, соціального обслуговування, інше майно та майнові права, рухомі 
та нерухомі об’єкти, визначені в законі як об’єкти права комунальної власності, а 
також кошти, отримані від їх відчуження [3]. 

Видається за доцільне уніфікувати чинне законодавство України в контексті 
закріплення єдиних підходів до визначення складу та структури об’єктів комуналь-
ної власності. 

Зазначимо, що згідно з ч. 5 ст. 60 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
органи місцевого самоврядування, беручи участь в муніципальних господарських 
відносинах, реалізують функції управління об’єктами права комунальної власності. 
Зокрема, вони можуть передавати такі об’єкти в постійне та тимчасове користування 
юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, 
використовувати як заставу, визначати в угодах умови використання та фінансуван-
ня об’єктів, що приватизуються та передаються в користування і оренду.  

Крім того, винятково на пленарних засіданнях місцевої ради вирішуються 
питання: відчуження комунального майна, згідно з законом; затвердження місцевих 
програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, що не 
підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації 
об’єктів права комунальної власності; придбання у встановленому законом порядку 
приватизованого майна, включення до об’єктів комунальної власності майна, відчу-
женого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку 
розірвано або визнано недійсним; надання у концесію об’єктів права комунальної 
власності; створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, 
установ та організацій комунальної власності (п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону) [3]. 

Зазначимо, що сьогодні у комунальній власності є головно об’єкти соціально-
культурного призначення, підприємства, які посідають монопольне становище в 
конкретному населеному пункті. Функціонування таких підприємств часто забезпечує 
життєдіяльність селища чи міста. Наприклад, це можуть бути підприємства, що 
надають послуги з газо-, тепло-, електро-, водопостачання тощо. Однак, це не 
означає, що органи місцевого самоврядування не можуть ефективно реалізовувати 
свою компетенцію у сфері місцевого (міського) господарства, навіть у тих секторах, 
які є у стані природної монополії. 

Практика господарювання засвідчує, що самоврядні органи стикаються з 
серйозними проблемами, які майже неможливо вирішити на муніципальному рівні 
власними силами і засобами. З огляду на це органи місцевого самоврядування 
вдаються до реалізації своїх, закріплених в законі повноважень, з метою залучення 
приватного капіталу до комунального сектору економіки. 

З метою з’ясування найпоширеніших способів залучення приватних інвестицій 
у сферу комунального господарства, варто розглянути зарубіжний досвід з цих 
питань. Зокрема, серед таких способів у зарубіжних країнах: 1) здійснення корпора-
тизації комунальних унітарних підприємств тобто зміна організаційно-правової форми 
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юридичної особи, зі збереженням останніх у власності територіальної громади; 
2) безпосередня приватизація цілісних майнових комплексів комунальних підприємств; 
3) залучення приватного капіталу в комунальну власність через проведення торгів 
щодо надання тих чи інших послуг; 4) залучення приватних інвестицій у комунальне 
господарство на договірних засадах (оренда, концесія, делеговане управління тощо); 
5) залучення коштів через операції на фінансовому ринку (фінансово-кредитні 
інституції, кредитні союзи) [5, с. 9]. 

Очевидно, усі наведені способи залучення інвестиційних ресурсів мають як 
свої переваги, так і недоліки, тому навряд чи можна вести мову про наявність 
якогось універсального методу наповнення місцевого бюджету інвестиційними 
засобами. Стає очевидною необхідність комплексного підходу до вирішення 
проблеми недостатності інвестицій через застосування усіх можливих способів їх 
залучення. При цьому, обираючи той чи інший спосіб залучення фінансових 
ресурсів в комунальне господарство, органи місцевого самоврядування повинні 
передусім діяти відповідно до вимог чинного законодавства. 

Хотілося б детальніше зупинитися на проблемах, пов’язаних з приватизацією 
комунального майна, яка є досить поширеною на сучасному етапі. Як влучно 
зазначає В. А. Устименко, у багатьох країнах світу вже давно відійшли від 
абсолютизації права приватної власності, віддаючи перевагу покладенню на 
власника низку соціальних зобов’язань та встановленню обмежень у використанні 
власності [6, с. 41]. При цьому у розвинених демократіях практично аксіоматичною 
стала теза про те, що сутність приватизації комунального майна полягає не лише у 
зміні форми власності на визначений об’єкт з отриманням відчужувачем (у цьому 
випадку – територіальною громадою) відповідної фінансової винагороди. Насамперед, 
суть такої приватизації зводиться до трансформації суб’єкта власності, який надалі 
здійснюватиме публічну функцію та нести відповідальність за належне викорис-
тання цієї власності. 

З огляду на це можна погодитися з думкою про те, що корпоратизація чи 
приватизація комунального підприємства сприяє залученню до відповідної сфери 
господарювання ефективного власника, однак публічна функція такого підприємства 
залишається незмінною [7, с. 128]. Такою функцією є забезпечення інтересів як 
громади в цілому так і окремих її членів. 

На жаль, мусимо констатувати, що у вітчизняних реаліях приватні власники (у 
тім числі і великі) лише займають позицію мовчазних спостерігачів і дуже пасивно 
приймають участь у реалізації публічного (громадівського) інтересу. У цьому 
контексті нагадаємо положення ч. 3 ст. 13 Основного Закону України, за яким 
власність «не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству» [1]. Для 
порівняння, у ст. 14 Конституції Федеративної Республіки Німеччини закріплено 
постулат, відповідно до якого «власність повинна служити загальному благу». 
Подібне формулювання міститься у Конституціях Франції (1946 та 1958 рр.), 
Іспанії (1978 р.), Бразилії (1988 р.) та інших країн. А в низці конституцій прямо 
йдеться про соціальну функцію приватної власності [8, с. 82]. 

Очевидно, варто погодитися з В. К. Мамутовим, що для ефективного функціону-
вання публічної (в тім числі комунальної) власності, визначення її ролі та форм 
взаємодії у господарському механізмі необхідним є забезпечення реалізації та розвитку 
загальних конституційних положень про власність. На сьогодні, як зазначає 
Ю. С. Шемшученко, питання власності врегульовані фрагментарно та безсистемно. 
На його глибоке переконання, варто прийняти невідкладні заходи з удосконалення 
конституційного регулювання відносин власності в Україні [9, с. 3]. 
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Проблеми правового регулювання відносин власності загалом та комунальної, 
зокрема, є досить очевидні. Тому у вітчизняній правовій науці, по суті, не піддається 
сумніву визначення чи не єдино правильного та раціонального способу їх вирі-
шення: запропоновано ідею розробки окремої глави Конституції України з назвою 
«Економічна система» або «Економічна основа». Ця ідея, що підтримується 
більшістю наукової спільноти, закріплена у працях В. К. Мамутова, Ю. С. Шемшу-
ченка, Д. В. Задихайла та ін. 

Досить однозначною видається позиція вчених і щодо змісту пропонованої 
глави Конституції України. Зокрема, на думку Д. В. Задихайла, до тексту Основного 
Закону необхідно включити положення, що визначають форми та напрями 
економічної політики держави, подібно до ст.ст. 9 та 10 Господарського Кодексу 
України [10, с. 57, 61]. 

Натомість В. К. Мамутов пропонує наповнити главу «Економічна система» й 
іншими нормами, що містяться як в Господарському кодексі України, так і в інших 
актах вітчизняного законодавства, в тому числі і тих, що втратили чинність. Серед 
останніх згадується Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р., норми якого 
могли б посприяти більш належній та глибокій регламентації відносин власності. 

Доцільно визнати, що в Україні простежується певна відстороненість власника 
від вирішення соціально важливих питань. Водночас відповідно до стратегії 
розвитку та правової регламентації відносин власності у більшості європейських 
держав, власність може і має служити загальному благу, забезпечуючи інтереси 
громади та окремих її членів. 

У цьому контексті варто згадати положення у ст. 1 Першого протоколу до 
Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, в якому 
визначається право держави здійснювати контроль за використанням власності 
відповідно до спільних інтересів. Ще більш закономірним можна визнати прагнення 
більшості європейських держав прищепити приватному власникові-підприємцю 
почуття відповідальності за рівень життя та соціального забезпечення своїх 
працівників. 

Зокрема, досвід Данії засвідчує, що усі великі комерційні організації, згідно зі 
спеціального закону, зобов’язані, починаючи з 2009 р., подавати, окрім фінансової 
звітності, також інформацію про свою діяльність у сфері соціальної відповідаль-
ності. До речі, прийняття цього закону було частиною урядового плану щодо 
розвитку корпоративної соціальної відповідальності [8, с. 84]. 

Не випадково у рейтингу найзаможніших країн планети, складеному Міжнарод-
ним дослідницьким центром Gallup на основі узагальненої інформації за період від 
2005 по 2009 р., Данія визнана найщасливішою країною світу, жителі якої задоволені 
економічними та соціальними умовами буття [6, с. 44]. 

Безперечно, зарубіжний досвід правової регламентації соціальної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання, міг би бути корисним для України на шляху 
удосконалення правових принципів здійснення соціального партнерства на місцевому 
рівні.  

Для створення відповідних передумов розвитку соціального спрямування 
відносин власності В. К. Мамутов запропонував ч. 3 ст. 13 Конституції України 
викласти у такій редакції: «Власність зобов’язує. Її використання повинно також 
слугувати суспільному благу. Власність не повинна використовуватись на шкоду 
людині і суспільству» [11, с. 21]. 

Підсумовуючи вищенаведене, хотілося б зазначити, що сучасні наукові 
уявлення вітчизняних дослідників щодо удосконалення конституційно-правового 
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регулювання відносин власності базуються на розробках провідних західно-
європейських правових шкіл, які сформувалися на основі концепції «економічної 
конституції». Суть цієї концепції зводиться до тези про необхідність надання 
нормам Основного Закону реального, недекларативного змісту з можливістю 
прямого впливу на сферу економіки, у тому числі й відносини власності. 

З концепцією «економічної конституції» тісно пов’язана доктрина «конститу-
ційної економіки», що полягає у такому правовому забезпеченні економічного 
середовища, при якому повною мірою були б враховані реальні взаємини приват-
них осіб, їхні економічні інтереси, в тому числі і пов’язані з власністю. Автором 
концепції «конституційної економіки» є Дж. Б’юкенен, лауреат Нобелівської премії з 
економіки (1986 р.). Він, зокрема, вважав за необхідне удосконалення норм 
Конституції та інших правових актів, що стосуються господарського життя, з 
погляду їх реальної ефективності [8, с. 87]. 

Щодо відносин, пов’язаних з комунальною власністю, то видається за доцільне 
використання відповідних засад «економічної конституції» та «конституційної 
економіки» як доктринальної бази для удосконалення конституційно-правового 
регулювання цих відносин в рамках загальної модернізації конституційно-правової 
регламентації економічних відносин в Україні. 
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Проанализированы конституционно-правовые положения, закрепляющие субъектов, 
объектный состав коммунальной собственности в Украине, полномочия органов местного 
самоуправления по управлению объектами права коммунальной собственности, а также 
проблемы, связанные с приватизацией коммунального имущества и пути их решения. 
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In this article the constitutional and legal provisions that affirm the subjects, the object of the 
communal property in Ukraine, the powers of local government on management of the 
communal properties’ objects, as well as the problems associated with the privatization of 
communal property and ways of their solutions are analyzed. 
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Передумовами виникнення легітимних очікувань приватних осіб слугують як 
формальні, так і матеріальні підстави. До перших належить дія юридичних актів, адресатом 
яких виступає приватна особа. До других – існування конкретних благ і прагнення особи до 
користування ними, яке одержує статус правомірного, легітимується згаданими актами. 
Акти публічної влади, якими припиняється дія раніше виданих індивідуальних юридичних 
актів, що стали підставою для виникнення у приватних осіб майнових інтересів, виступають 
формами легалізації й офіційної легітимації перерозподілу суспільних благ. Обмеження 
вільного розсуду органів влади у сфері прийняття згаданих актів має на меті недопущення 
адміністративного свавілля, охорону стабільності відносин, які виникли, та певності 
правового становища приватних осіб. 

Ключові слова: правова певність, легітимні (законні) очікування, дійсність індивідуальних 
юридичних актів, дія індивідуальних юридичних актів, скасування актів публічної влади, 
визнання недійсними актів публічної влади, суб’єктивна правомірність індивідуальних 
юридичних актів. 

Принцип правової певності належить до визнаних у міжнародному й 
конституційному праві елементів верховенства права. Водночас не можна не 
погодитись із тим, що доктринальні уявлення про правову певність є еклектичними, 
що зумовлює доволі рідкісні спроби дати загальне визначення цього поняття [1, c. 3]. У 
цьому зв’язку видається привабливою лаконічна дефініція, згідно з якою «правова 
певність – це зрозумілість щодо наявності прав і обов’язків у конкретному 
правовідношенні», наявність якої розглядається як одне з природних прав людини [2]. 
Як вказує відомий конституціоналіст М. С. Бондар, «у вузькому сенсі принцип 
правової певності виступає критерієм конституційно-судової оцінки самих по собі 
правових норм, того нормативно-правового матеріалу, який становить предмет 
конституційного нормоконтролю. В широкому розумінні принцип правової певності 
проявляє себе не тільки в площині нормативно-правового регулювання, а й на інших 
рівнях, зокрема у правозастосовній практиці, де найважливішим показником правової 
певності може слугувати вимога визначеності, стабільності індивідуальних правових 
актів…» [3, с. 4–5]. 

У цій статті ми звернемося до проблем, що виникають при ухваленні органами й 
посадовими особами, що виконують функції публічної влади, рішень, якими 
скасовуються, відкликаються або ж анулюються індивідуальні юридичні акти (згідно 
з КАС України – «правові акти індивідуальної дії»), видані відповідними органами й 
посадовими особами раніше. У випадках, коли акти, дія яких припиняється, стають 
підставою для виникнення в їх адресата акта прав чи інтересів (пов’язаних, скажімо, 
з володінням нерухомістю чи з отриманням інших матеріальних благ), у зарубіжних 
правопорядках йдеться про захист довіри (Vertrauensschutz) або ж легітимних 
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очікувань (legitimate expectations, protection de la confiance légitime) особи. Необхідність 
охорони і захисту легітимних очікувань розглядається як наслідок дії принципу 
правової певності. З іншого боку, саме по собі збереження стану правової певності, 
непогіршення існуючого правового статусу особи в результаті прийняття рішень 
органами публічної влади виступає одним із найважливіших об’єктів правомірних 
очікувань. 

Слугуючи однією з гарантій недопущення адміністративного свавілля, засада 
охорони і захисту легітимних очікувань, є важливим засобом забезпечення 
правової певності. Цей принцип покликаний також забезпечувати дію засади 
верховенства права (С. Погребняк) і довіру особи до держави – конституційну 
цінність, на значущість якої не раз звертав увагу Конституційний Суд України 
(далі – КСУ) у низці рішень (від 01.12.2004 № 20-рп/2004, від 05.04.2001 № 3-рп/2001, 
від 22.09.2005 № 5-рп/2005, від 09.07.2007 № 6-рп/2007, від 28.04.2009 № 9-рп/2009, від 
20.01.2012 № 2-рп/2012). 

Складність питань, які розглядатимуться, зумовлюється, по-перше, супереч-
ностями між інтересами ефективного управління, з одного боку, і стабільністю 
правового становища особи та її «юридичною безпекою», з іншого; між вимогами 
додержання формальної законності та публічно значущими індивідуальними 
інтересами. По-друге, прогалинами й неузгодженостями в законодавчому регулюванні 
відповідних відносин. По-третє, недостатньою загальнотеоретичною розробленістю 
проблеми та її комплексним, публічно-приватним характером. Окремі аспекти 
охорони інтересів особи від несприятливих актів публічної влади вивчаються в 
рамках наук конституційного (М. Бондар, Г. Гаджієв та ін.), адміністративного 
(І. Пахомов, В. Авер’янов, В. Тимощук, А. Школик, Р. Васильєв, А. Васильєв, Ф. Яхін, 
Д. Андрєєв та ін.), а також цивільного (В. Нор, В. Грибанов, А. Сергєєв, Ю. Толстой, 
М. Двигун та ін.) права. 

Легітимні очікування особи у відносинах з публічною адміністрацією 
неодноразово були предметом розгляду в Європейському суді з прав людини (далі – 
ЄСПЛ, Суд) (див., напр., його рішення у справах «Федоренко проти України» від 
01.06.2006, «Україна-Тюмень проти України» від 22.11.2007, «Рисовський проти 
України» від 20.10.2011). Згаданої проблеми торкався й КСУ стосовно скасування 
актів органів місцевого самоврядування [4]. 

Відтак, з урахуванням позицій, висловлених у згаданих вище джерелах, 
перейдемо до розгляду окремих теоретичних і практичних аспектів означеної 
проблематики. 

Насамперед визначимось із поняттями. Індивідуально-правові акти публічної 
влади є рішеннями індивідуальної дії, що мають на меті реалізацію її завдань, 
функцій і повноважень та спрямовані на застосування норм права. При цьому 
юридична практика виходить з того, що рішення-акти повинні мати форму 
офіційного письмового документа. Зауважимо, що саме такий підхід дозволяє 
розрізнити рішення, дії та бездіяльність публічної влади як самостійні предмети 
оскарження. 

У вітчизняному законодавстві й у правозастосовній практиці поняття чинності 
правового акта має два значення. По-перше, значення дійсності акта, його здатності 
породжувати юридичний ефект (ст. 57 Основного Закону України, ст. 105, 162 КАС 
України та ін.). По-друге, значення дії правового акта, розглядуваної як синонім його 
юридично зобов’язуючої сили й регулятивного впливу. У випадках, коли йдеться 
про «чинне законодавство», набрання або втрату правовими актами чинності (ст. 152 
Конституції України, ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
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ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), мається на увазі 
не дійсність, а власне дія відповідних актів [пор.: 5, с. 131–132]. 

Отже, терміно-поняття чинності акта є багатозначним, оскільки може відображати: 
а) його відповідність вимогам закону; б) зумовлену такою відповідністю потен-
ційну здатність акта породжувати певні юридичні наслідки [6, с. 86]; в) його 
регулятивний вплив на поведінку суб’єктів, актуальну юридичну дію. Це викликає 
необхідність виокремлення дійсних актів і актів, які діють (діючих), а також 
розрізнення інститутів скасування або відкликання акта, з одного боку, та визнання 
його незаконним, недійсним (ст. 20 ГК України, ст. 12 ГПК України, п. «г» ч. 3 
ст. 152 ЗК України) або ж протиправним, з іншого. 

Сказане вимагає уточнення зв’язку між визнанням акта незаконним, недійсним, 
його скасуванням та втратою чинності. На жаль, цьому питанню в законодавстві й 
на практиці не приділяється належної уваги. Наслідком набрання чинності рішенням 
про скасування діючого акта має бути, відповідно, втрата таким актом чинності на 
майбутнє; наслідком же набрання законної сили рішенням суду про визнання акта 
«незаконним», «недійсним» або «протиправним» може бути а) офіційна констатація 
нечинності акта з моменту його прийняття або б) втрата ним чинності на майбутнє, з 
огляду на що вказаний момент мав би визначатись у судовому рішенні на підставі 
вимог закону (положення ст. 95–97 проекту Адміністративно-процедурного кодексу, 
вироблені з урахуванням зарубіжної практики, допускають визнання недійсними 
актів публічної влади також і в адміністративному порядку [7]). 

Поняття правомірності акта охоплює його відповідність принципам і нормам 
Конституції (конституційну законність) і законам України (законність у вузькому 
значенні). В обох випадках йдеться про об’єктивну правомірність/протиправність 
акта. Натомість «суб’єктивно протиправними» мають вважатися акти, які 
порушують прямо закріплені в об’єктивному праві права людини або ж являють 
собою непропорційне втручання у сферу її охоронюваних правом інтересів [8]. На наш 
погляд, останні є особливою формою визнаних державою прав людини. Відтак суб’єк-
тивна правомірність є особливим «праволюдинним» (П. М. Рабінович) різновидом 
конституційності акта, який не збігається з його формальною законністю. Остання 
стосується лише формальної правомірності акта, тоді як перша охоплює також його 
«матеріальну», соціально-змістовну правомірність. (Відзначимо, що категорія суб’єк-
тивної правомірності потребує спеціального дослідження). 

Використовуючи за аналогією вироблені усталеною цивілістичною доктриною 
і сучасною практикою принципи, які стосуються дійсності правочинів [див.: 9; 10], 
можна стверджувати, що наявність умов дійсності акта як своєрідних «пускових» 
передумов його подальшої дії має встановлюватись тільки на момент його 
прийняття. Як формальна законність акта, так і його суб’єктивна правомірність, 
прямо пов’язана із пропорційністю акта, належать до умов його дійсності (згідно з 
КАС України, «чинності»). Про це свідчать положення п. 2, 8 ч. 3 ст. 2 КАС України. 
Згідно зі згаданими нормами, у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних 
повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони, зокрема, з 
використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; пропор-
ційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятли-
вими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких 
спрямоване це рішення. Відповідно з ч. 1 ст. 8 КАС України суд при вирішенні 
справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, 
людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Зі сказаного, втім, не випливає, що порушення 
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вимоги суб’єктивної правомірності – як, зрештою, й недотримання вимог право-
мірності об’єктивної – має автоматично паралізувати дію акта вже в момент його 
прийняття. Поряд із цим потрібно відзначити, що для догматичної юриспруденції 
обидва типи порушень породжують складну проблему юридичної дії неправо-
мірних актів. 

Водночас, на відміну від дійсності акта, стосовно актів триваючої дії їх об’єктивна 
правомірність не є сталою характеристикою: наступні зміни в законодавстві 
можуть мати наслідком втрату актом ознаки такої правомірності, а суттєві зміни 
фактичних обставин – втрату правомірності суб’єктивної. 

Наведені термінологічні відмінності мають не лише умовне юридико-технічне 
значення, а й стосуються часових і предметних меж компетенції органів, 
уповноважених контролювати правомірність здійснення публічною владою своїх 
дискреційних повноважень. Окрім цього, наведене підтверджує, що вимоги про 
визнання актів а) нечинними, б) недійсними, в) незаконними (згідно з КАС України 
також «протиправними») є нетотожними за своїм змістом [див.: 11]. 

У Рішенні від 16.04.2009 № 7-рп/2009 [4] Конституційний Суд України (далі – 
КСУ) зазначив, що «рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб з мотивів невідповідності Конституції або законам України визнаються 
незаконними з ініціативи заінтересованих осіб судом загальної юрисдикції, що не 
позбавляє «орган місцевого самоврядування права за власною ініціативою або 
ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним 
правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам 
України)» (п. 5 мотивувальної частини Рішення). Далі, однак, КСУ зауважує, що 
«органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, 
вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли право-
відносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних 
законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи 
припинення». 

Загальна гуманістична й соціально-стабілізуюча спрямованість підходу єдиного 
органу конституційної юрисдикції тут очевидна. Факт виникнення суб’єктивних прав 
та охоронюваних законом інтересів справді є суспільно значущим чинником, який, 
безумовно, заслуговує на правову охорону з огляду на принцип правової певності. 

Водночас не можна не відзначити також і низку вразливих, на наш погляд, 
місць в аргументації зазначеного Рішення КСУ. 

В розглядуваному Рішенні КСУ неприпустимість скасування місцевою радою 
власного рішення пов’язується з двома умовами: а) об’єктивною (відповідно до 
приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних 
суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів); б) суб’єктивною (суб’єкти 
цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення). Щодо можливості 
подання заперечень особою, яка на підставі прийнятого місцевою радою рішення 
реалізує власні інтереси, то навряд чи можна розраховувати на відсутність таких 
заперечень, якщо особі буде надана можливість їх висловити. Видається також 
доволі спірним ставити допустимість скасування акта в залежність від 
наявності/відсутності заперечень зацікавлених учасників правовідносин. Адже 
неподання таких заперечень може бути викликана, зокрема, необізнаністю таких 
осіб щодо прийняття акта. Окрім цього, відсутність заперечень заінтересованих 
осіб і несуперечність акта їх інтересам – явища, вочевидь, різного характеру. Адже 
суб’єктивні заперечення можуть висуватись чи не висуватись незалежно від 
об’єктивної суперечності правоохоронюваним інтересам. 
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Серед норм, наведених КСУ на підтвердження його висновку про право органів 
місцевого самоврядування скасовувати свої попередні рішення, є також і такі, що 
стосуються їхніх індивідуально-правових актів: для прикладу, право місцевої ради 
скасовувати дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого 
значення (п. 36 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 
Складно уявити, однак, щоби реалізація встановленої в законі можливості скасування 
згаданих дозволів мала би залежати від заперечень зацікавлених суб’єктів. 

Зрештою вкажемо, що теоретично під дію сформульованих у наведеному акті 
КСУ умов, за наявності яких органи місцевого самоврядування не мають права 
скасовувати свої попередні рішення, можуть підпадати й такі випадки, коли з 
огляду на припинення підприємницької діяльності фізичної особи виданий їй 
дозвіл підлягає анулюванню (ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності» від 06.09.2005). Водночас, згідно з правовою 
позицією КСУ, здійснення повноваження ради з анулювання виданого дозволу 
могло би бути поставлене під сумнів, якщо така особа заперечуватиме проти 
анулювання виданого їй дозволу. Адже у цьому випадку «анулювання», поряд із 
«скасуванням», виступає особливим термінологічним позначенням припинення дії 
ухваленого раніше акта. 

Слід також вказати на відмінності, які мали місце в розглядуваних питаннях 
між правовими позиціями Верховного Суду України (далі – ВСУ) та КСУ. Наприклад, 
як вбачається з мотивувальної частини рішення ВСУ у справі за позовом ТЗОВ 
«ОлімпБуд» до Київської міської ради [12], ВСУ виходив із того, що відсутність 
попередньої згоди контрагента за договором оренди земельної ділянки, укладеним 
із міською радою, на його розірвання, не є перешкодою для скасування рішення 
міськради про надання в оренду вказаної ділянки. Є підстави вважати, що у 
згаданій постанові ВСУ (на противагу сформульованій дещо пізніше правовій 
позиції КСУ), виходив із правомірності скасування міськрадою свого попереднього 
рішення в договірних відносинах із суб’єктами господарювання навіть за наявності 
фактичних заперечень адресата рішення. 

Легітимні очікування приватної особи є особливим різновидом охоронюваних 
інтересів, що стосуються певності, стабільності й незмінності її правового становища, 
яке виникає з актів публічної влади. Тут видається доречним навести антрополого-
правову позицію ЄСПЛ: «незалежно від будь-яких фінансових наслідків, розчару-
вання, яке, природно, може виникнути у результаті такої триваючої ситуації 
невизначеності, саме по собі становить непропорційний тягар…» («Рисовський проти 
України», п.77) Правомірність очікувань ґрунтується на існуючих у національному 
правопорядку презумпціях стосовно законності й дійсності юридичних актів, що 
приймаються органами й посадовими особами публічної влади. 

Визнання за органами публічної влади повноважень із припинення дії власних 
індивідуально-правових актів передбачає обмеження можливостей із визнання 
недійсними та зі скасування власних рішень певним строком. Цього вимагають істотні 
інтереси адресатів актів, виражені у принципах правової певності, належного 
управління й пропорційності, на що уже вказував Суд (див.: «Рисовський проти 
України», п. 73). Інакше залишатиметься високою ймовірність порушення засад 
верховенства права в діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування 
та збереження вельми низького рівня довіри особи до публічної влади. 

Ще на початку минулого сторіччя вченими-адміністративістами (К. Корманн, 
А. Євтіхієв, А. Єлістратов) було запропоновано використовувати поняття законної 
сили (Rechtskraft) адміністративного акта в розрізі обмеження можливості скасування 
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публічною владою власних рішень. На відміну від понять юридичної сили, дії та 
зобов’язуючої сили акта, його законна сила пов’язана «не стільки з питанням обов’яз-
ковості акта з огляду на вміщене в ньому волевиявлення, скільки з питанням зміни чи 
скасування вираженого волевиявлення», а відтак – зі стабільністю, незмінністю 
виданого акта. При цьому розрізняють: а) формальну законну силу акта як його 
процесуальну недоступність для оскарження та б) законну сила акта в матеріальному 
сенсі як пов’язаність публічної влади змістом прийнятих нею рішень [13, с. 550]. 

Конструкція «законної сили» адміністративного акта покликана слугувати 
забезпеченню правової певності у відносинах особи з публічною владою. У 
зарубіжному адміністративному праві діє принцип, згідно з яким особа має право 
«довіряти адміністративному акту, строк оспорювання якого минув, і діяти, виходячи з 
впевненості, що адміністративний акт є правомірним і залишається в силі» 
[14, с. 194]. При цьому така довіра особи зазвичай підлягає захисту в тих випадках, 
коли попередній майновий стан вигодонабувача не може бути поновлений взагалі 
або може бути поновлений лише за надмірних витрат (ч. 2 § 48 Закону ФРН про 
адміністративну процедуру). Водночас, згідно з існуючою практикою (Франція, 
Німеччина), строкові обмеження не повинні перешкоджати, по-перше, застосуванню 
наслідків видання публічною владою актів із грубими порушеннями закону й з 
принципово неусувними вадами (нікчемні акти); по-друге, визнанню незаконними 
актів в інших процедурах оскарження, аніж та, строк для якої сплив. 

До презумпцій, на яких має бути заснований судовий захист легітимних 
очікувань приватних осіб при виданні актів публічної влади, належать, зокрема: 

1) презумпція дійсності актів публічної влади, яка означає, що особи, 
зобов’язувані цими актами, повинні виконувати їх приписи аж до моменту їх 
скасування [14], точніше – до моменту офіційного позбавлення цих актів чинності 
(зобов’язуючої дії). Вказана презумпція ґрунтується на припущенні про законність 
(правомірність) актів публічної влади. Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України презумпція 
правомірності акта зберігається до моменту відкриття провадження в адміністра-
тивній справі, після чого починає діяти протилежне припущення. Таке правило 
пояснюється фактичною нерівністю становища учасників справи і відтак може 
розглядатись як реалізація принципу справедливості. 

Залишається вельми неоднозначним питання про межі дії презумпції законності 
актів, а саме про її поширення на нікчемні акти (наприклад, ті, що містять накази або 
розпорядження явно злочинного змісту). Послідовне застосування концепції нікчем-
ності адміністративних актів на практиці потенційно здатне створювати проблеми зі 
збереженням правової певності й стабільності правопорядку. З огляду на це, зокрема, у 
французькій, австрійській та польській адміністративній практиці нікчемність акта 
встановлюється лише спеціально уповноваженими органами a posteriori [див.: 15, 
с. 132; 16, с. 69], що фактично нівелює відмінності в порядку припинення дії оспорю-
ваних актів та актів нікчемних. 

Принагідно зауважимо, що проблема існування зобов’язуючої сили нікчемних 
актів має принципово відмінні вирішення з позицій різних типів праворозуміння. 
Так, з огляду на інтерпретацію низкою юснатуралістів цієї властивості актів як їх 
морально зобов’язуючої сили про неї, безперечно, не може йтися у випадках явної 
злочинності акта. У зв’язку із цим доволі прикметною видається поява у 
правознавстві тези про допустимість необхідної оборони від злочинних актів 
посадових осіб (М. Паше-Озерський, А. Жданов). Для соціолого-позитивістського 
ж праворозуміння вже сам факт виконання індивідуального юридичного акта 
слугує достатнім підтвердженням існування в нього зобов’язуючої сили. 



С. Рабінович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 174 

Незалежно від ставлення до ідеї нікчемності актів можна зазначити, що саме по 
собі недодержання вимог законності не в усіх випадках призводить до автоматичного 
анулювання правових наслідків акта, що загалом відповідає загальноправовому прин-
ципу доцільності. У цьому питанні як зарубіжна, так і вітчизняна практика виходять із 
необхідності оцінки характеру порушень законності, їх впливу на зміст акта та на його 
дійсність. 

Окрім цього, юрисдикційний орган має співвідносити, збалансовувати соціальну 
значущість наслідків збереження дії акта з наслідками можливого анулювання його дії. 

Прикметно, що при цьому необхідність захисту легітимних очікувань адресата 
актів може «переважувати» значення порушення окремих вимог законності, що 
мають суто формально-процедурний характер. Так, наприклад, згідно з правовою 
позицією Вищого адміністративного суду України саме по собі порушення порядку 
прийняття рішення суб’єктом владних повноважень не може бути безумовною 
підставою його скасування [17; пор.: 18]. 

У разі, якщо наслідки офіційного спростування презумпції законності акта 
порушуватимуть легітимні очікування приватної особи – його адресата, офіційна 
оцінка дійсності акта вимагає врахування низки юридичних і фактичних чинників. 
До них належать: характер і ступінь істотності порушень вимог законності при 
прийнятті акта; тривалість фактичного користування особою майном, отриманим 
в результаті прийняття акта; характер і обсяг втрат, яких у разі визнання акта 
незаконним зазнають його адресат і треті особи, тощо. Захист легітимних очікувань 
вимагає також вирішення питання про відшкодування шкоди, завданої особі 
внаслідок скасування чи визнання незаконним акта публічної влади, який став 
підставою для виникнення фактичного володіння. Згідно з правовими позиціями 
ЄСПЛ без такої компенсації позбавлення особи майна буде непропорційним 
втручанням в її право, передбачене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод («Україна-Тюмень проти України», п. 53–61). 

Відзначимо, що в останні роки українські суди звертаються до принципу 
захисту легітимних («законних») очікувань не тільки в адміністративному, а й 
іноді у цивільному судочинстві. Прикладом може слугувати постанова судової 
палати у цивільних справах ВСУ від 18.09.2013 [19]. У справі, про яку йдеться, 
ухвалою суду касаційної інстанції було відхилено касаційну скаргу, залишено без 
змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову в позові про 
визнання державного акта на право власності на земельну ділянку недійсним, 
скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Скасовуючи 
ухвалу суду касаційної інстанції і направляючи справу на новий розгляд, судова 
палата у цивільних справах ВСУ дала оцінку правовій позиції щодо необхідності 
захисту законних очікувань набувача майна при скасуванні міською радою 
власного рішення. При цьому колегія суддів нагадала наведену в рішенні у справі 
«Трегубенко проти України» позицію ЄСПЛ, згідно з якою «правильне застосу-
вання законодавства незаперечно становить «суспільний інтерес» [19]. 

Майже через два місяці після прийняття щойно згаданої постанови, розгляда-
ючи питання про перегляд ухвали суду касаційної інстанції у справі про визнання 
незаконним рішення селищної ради, визнання недійсним державного акта на право 
власності на земельну ділянку та скасування державної реєстрації права власності на 
земельну ділянку, судова палата у цивільних справах ВСУ підтвердила правильність 
позиції суду апеляційної інстанції, яким позов було задоволено. Позиція ВСУ була 
аргументована тим, що порушення порядку встановлення та зміни цільового призна-
чення земель згідно з п. а) ст. 21 ЗК України є підставою для визнання недійсними 
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рішень органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок 
громадянам та юридичним особам [20]. Дивує, однак, що, приймаючи згадану 
постанову, цей же склад судової палати ВСУ залишив осторонь питання справед-
ливої рівноваги між інтересами суспільства та інтересами набувача майна, акт на 
право власності якому було видано в 2005 (!) році. Звісно, такий підхід ВСУ можна 
було б розглядати у світлі концепції нікчемних адміністративних актів, однак 
дотримання засади пропорційності – а відтак і верховенства права – при позбавленні 
особи її майна залишається тут більш ніж проблематичним. 

2) презумпція добросовісності особи – адресата акта передбачає, що така 
особа не знала й не могла знати про допущені при його прийнятті порушення 
закону. Захист легітимних очікувань особи має здійснюватись лише за умови, що 
презумпція її добросовісності залишиться неспростованою. Конкретизацією цієї 
презумпції слугує припущення про необізнаність адресата незаконного акта з 
фактичними умовами його прийняття. Окрім цього, доки не доведено інше, має 
вважатись, що не тільки конкретні обставини прийняття акта, а й формально-
юридичні умови його законності не були відомі адресату, насамперед якщо йдеться 
про фізичну особу. Останні презумпції врівноважують дію першої, збалансовуючи 
публічні інтереси з інтересами приватних осіб. 

Акти публічної влади, якими припиняється дія раніше виданих індивідуальних 
юридичних актів, що стали підставою для виникнення у приватних осіб майнових 
інтересів, виступають формами легалізації й офіційної легітимації перерозподілу 
суспільних благ. Обмеження вільного розсуду органів влади у сфері прийняття 
згаданих актів має на меті недопущення адміністративного свавілля, охорону 
стабільності відносин, які виникли, та певності правового становища приватних осіб. 

Передумовами виникнення легітимних (правомірних) очікувань приватних 
осіб слугують підстави як формальні, так і матеріальні. До перших належить дія 
юридичних актів, адресатом яких виступає відповідна приватна особа. До других – 
існування конкретних благ й прагнення особи до користування ними, яке одержує 
статус правомірного. 

Принципи правової певності і захисту легітимних очікувань, з огляду на їх 
безпосередній зв’язок із засадою верховенства права, мають конституційний 
характер. Це зумовлює необхідність застосування вказаних принципів у правовідно-
синах за участі органів і посадових осіб публічної влади як при адміністративному, 
так і при судовому оскарженні їх актів. Лише такий підхід відповідає конститу-
ційним вимогам пріоритетного забезпечення прав і свобод людини й меті 
забезпечення справедливого балансу публічних і приватних інтересів у процесі 
здійснення правосуддя. 
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Предпосылками возникновения легитимных ожиданий частных лиц служат как 
формальные, так и материальные основания. К первым относится действие юридических 
актов, адресатом которых выступает частное лицо. Ко вторым - существование 
конкретных благ и стремление лица к пользованию ими, которое получает статус 
правомерного, легитимируется упомянутыми актами. Акты публичной власти, прекраща-
ющие действие ранее принятых индивидуальных юридических актов, послуживших 
основанием для возникновения у частных лиц имущественных интересов, выступают 
формами легализации и официальной легитимации перераспределения общественных 
благ. Ограничение свободного усмотрения органов власти в сфере принятия упомянутых 
актов имеет целью недопущение административного произвола, охрану стабильности 
отношений, возникших и определенности правового положения частных лиц. 

Ключевые слова: правовая определенность, правомерные (законные) ожидания, 
действительность индивидуальных юридических актов, действие индивидуальных юриди-
ческих актов, отмена актов публичной власти, признание недействительными актов 
публичной власти, субъективная правомерность индивидуальных юридических актов. 
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The prerequisites appearance of the legitimate expectations of private persons serve 
both formal and material basis. To the first belongs action of legal acts of public authorities, 
addressees of which is the a private person. To the second – the existence of the specific 
benefits and person’s aspirations to use them, which obtains lawful status, in fact legitimize 
mentioned acts. The acts of public administration, which terminates action of previously issued 
individual juridical acts that became the basis for emergence of property interests in private 
persons are the forms of legalization and official legitimation redistribution of public benefits. 
Restriction of free discretion powers authorities in the field the adoption of mentioned acts is 
intended to prevent administrative arbitrariness, to protection of stability relations that 
emerged, and certainty legal situation of private persons. 

Key words: legal certainty, legitimate expectations, validity of individual juridical acts, 
action of individual juridical acts, repeal acts of public authorities, recognize ineffective acts of 
public authorities, subjective legitimacy of individual juridical acts. 
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ПАРЛАМЕНТСЬКА КОАЛІЦІЯ В УКРАЇНІ:  
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ,  
НОВІ РЕАЛІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

О. Совгиря 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 60, 01601 Київ, Україна 
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У статті проаналізовано питання діяльності парламентської більшості (коаліції) в 
Україні з огляду на відновлення дії Конституції України 2004 р. Досліджено теоретичні 
аспекти статусу зазначеного суб’єкта, зокрема, розглянуто фактори, що впливають на 
діяльність парламентської більшості (коаліції).  

Ключові слова: структура парламенту, парламентська більшість, парламентська коаліція.  

Постановою Верховної Ради України від 22.02.2014 р. № 750-VII визнано такими, 
що є чинними на території України, положення Конституції України, прийнятої на 
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., зі змінами і доповненнями, 
внесеними законами України від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV, від 1 лютого 2011 р. 
№ 2952-VI, від 19 вересня 2013 р. № 586-VII. 

З огляду на це знову актуальним стало питання щодо дослідження конститу-
ційно-правового статусу парламентської коаліції (більшості) в Україні. 

Але перш ніж визначитися з сучасними проблемами конституційно-правового 
регулювання зазначеного питання, варто коротко охарактеризувати історію фактичного 
існування та правового регулювання статусу зазначеного суб’єкта в Україні.  

Так, відповідно до ст. 83 Конституції України, зі змінами 2004 р., було визначено, 
що від дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 р., за 
результатами виборів і на підставі узгодження політичних позицій має бути сформо-
вана коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних 
депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.  

Поняття коаліції визначалося також у Законі України «Про Регламент Верховної 
Ради України» від 10.02.2010 р., відповідно до ст. 61 якого було визначено, що 
коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами 
виборів і на підставі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених 
Конституцією України і Регламентом, об’єднання депутатських фракцій, народних 
депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного 
складу Верховної Ради. Коаліція формується протягом одного місяця від дня 
відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом одного 
місяця від дня припинення діяльності попередньої коаліції.  

За зазначеним Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» було 
визначено, що коаліція формується після проведення депутатськими фракціями 
консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими підписами 
голів відповідних депутатських фракцій, або за рішенням депутатської фракції 
одним із заступників голови депутатської фракції, мала укладатися Угода про 
коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліційна угода).  

Аналіз правової природи зазначеного документа дав змогу стверджувати, що 
коаліційна угода була документом, що мав включати дві групи положень – 
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«політичні», що мали бути основою для об’єднання депутатських фракцій у коаліцію, 
та «організаційні», що мали визначати порядок вирішення внутрішньоорганіза-
ційних питань діяльності коаліції та порядок припинення її діяльності.  

В ідеалі ж угода про створення правлячої коаліції має охоплювати: 
1) чітке викладення основ політичного курсу нового уряду; 
2) викладення процедури проведення консультацій між членами коаліції та 

механізму прийняття рішень; 
3) повний список міністерських призначень; 
4) список ключових призначень поза урядом; 
5) рівень колективної відповідальності уряду [7]. 
На сьогодні особливої актуальності набуває питання взаємодії парламентської 

коаліції з вищими органами державної влади. Отже, зупинимося на характеристиці 
теоретичних та практичних аспектів зазначеного питання.  

Зазначимо, що особливої актуальності це питання набуває у зв’язку із тим, що 
саме на парламентську більшість (коаліцію), у певному розумінні більшою мірою, 
ніж на опозицію, покладається реалізація представницької функції парламенту.  

При цьому, якщо на початку XIX ст. під публічним представництвом розумі-
лося представлення інтересів певного кола (групи) людей (від ідеологічної позиції 
залежало: локальних чи національних), то сьогодні цю теорію сприймають як 
повноваження, надане народом, на формування загальнодержавної політики, без 
жорсткого пов’язання і обмеження представницького мандата. Вимоги сьогодення 
потребують врахування питань «гендерного балансу, суспільної рівності і національ-
ного представництва, таким чином, парламент стає мікрокосмом суспільства, яке 
він представляє» [8, c. 77]. 

Визначимося із факторами, що чинять вплив на організацію та діяльність 
парламентської більшості, та охарактеризуємо особливості їх правового регулювання 
на сучасному етапі державотворення в Україні.  

Зокрема, до факторів, що впливають на фракції, зачислюють форму державного 
правління та державного устрою, тип політичної системи, її структурованість та 
«зрілість», розмір території держави, вік політичних партій, рівень політичної 
культури, історію розвитку парламентаризму у відповідній країні тощо [1, с. 78–79]. 
На наш погляд, вплив зазначених факторів є очевидним і для організації та 
діяльності парламентської більшості (коаліції). Водночас, потрібно погодитися із 
В. М. Венгером у тому, що цей підхід є політологічним і передбачає виокремлення 
результатів дослідження стосовно еволюціонування та розвитку політичної 
системи, а не правових аспектів її регулювання. Тим не менше, аналіз окремих 
факторів є корисним і з правового погляду. Насамперед, у контексті виборчої 
системи, а також елементів форми держави [1, с. 79].  

Політичність або партійність як основа утворення парламентських фракцій є 
однією з їх визначальних ознак. У більшості парламентів світу зв’язок між фракцією та 
результатами виборів виражається у нормативному закріпленні права (а в окремих 
країнах – Нідерландах, Данії, Ізраїлі, Македонії, Вірменії, Норвегії, Росії – обов’язку) 
депутатів об’єднуватись у фракції на основі виборчих списків. Так, спосіб формування 
виборчого списку впливає на подальшу однорідність позицій та об’єднаність дій його 
членів. Якщо необхідність утворювати фракцію на партійній основі в офіційних 
нормативно-правових актах не завжди відображається, то на практиці фракції майже 
завжди діють на основі й опираються на сили політичної партії, під проводом якої 
вони потрапили до парламенту. Саме тому досить важливу роль відіграє вид виборчої 
системи, яка застосовується [1, с. 80].  
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За умови багатопартійності в державі доцільно говорити про вплив на 
діяльність коаліції фактора політичної «ваги» партій у складі коаліції. Визначаючи 
сутність такої «ваги», політологи оперують трьома показниками: кількістю членів 
партії, кількістю її виборців та отриманих нею депутатських мандатів [6].  

Відповідно до цієї типології виділяють партійні системи, засновані на партіях 
з мажоритарним покликанням; системи, що характеризуються присутністю домі-
нуючої партії; системи, що спираються на коаліцію міноритарних партій. У першому 
випадку передбачається змагання або двох партій з мажоритарним покликанням 
(це зазвичай біпатризм з чергуванням при владі), або багатопартійність з наявністю 
мажоритарної партії, що буває зрідка і зазвичай ускладнює діяльність парламенту. 
У другому випадку домінуюча партія не лише прагне ідентифікувати себе з 
політичним режимом, опорою якому вона слугує, а й прагне зібрати не менше 30% 
голосів, щоб отримати значний відрив від інших партій та визначати склад і орієнта-
цію урядової коаліції. Ще більшою мірою, ніж системи з домінуючою партією, 
потребують гнучкої та розумної коаліційної політики системи, що базуються на 
союзі міноритарних партій [6].  

Вплив фактора партійності є беззаперечним і при формуванні парламентської 
коаліції в Україні. Однак, такими, що дещо деформують вплив зазначеного фактора, 
можна назвати дві обставини. 

Так, по-перше, обов’язковість формування парламентської коаліції. Конституція 
України (ч. 7 ст. 83 встановлює строки, протягом яких зазначена коаліція має бути 
утворена та містить санкцію на випадок неутворення коаліції: відповідно до п. 1 
ч. 2 ст. 90 Основного Закону України Президент України має право достроково 
припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом одного місяця у 
Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно 
до ст. 83 цієї Конституції). Так, під загрозою дострокового припинення повнова-
жень парламенту можуть об’єднуватися фракції ідейно далекі та несумісні, що в 
кінцевому підсумку негативно позначатиметься на стабільності діяльності як самої 
коаліції, так і парламенту в цілому та утвореного нею Уряду. З іншого боку, за умов 
практичної відсутності в Україні політичної традиції формування парламентської 
більшості та політичної культури застосування вказаної традиції, правове 
регулювання процедури формування парламентської коаліції може вважатися 
виправданим.  

По-друге, неоднозначною є позиція самого законодавця та Конституційного 
Суду України в частині визначення суб’єктів, уповноважених формувати коаліцію 
та входити до її складу. У 2008 та 2010 р. була висловлена суперечлива позиція 
Конституційного Суду України з приводу розуміння сутності поняття «парламентська 
коаліція». 

Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 17.09.2008 р. 
№ 16-рп/2008, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України – це 
сформоване на встановлених Конституцією України та Регламентом Верховної 
Ради України засадах об’єднання за результатами виборів кількох депутатських 
фракцій, кількість народних депутатів України в яких становить більшість від 
конституційного складу Верховної Ради України, які (депутатські фракції) на 
підставі узгодження політичних позицій погодилися на спільну парламентську 
діяльність. Вимога щодо сукупної кількості народних депутатів України, які у 
складі депутатських фракцій формують коаліцію депутатських фракцій, стосується 
як моменту формування коаліції, так і всього періоду її діяльності. Так, до складу 
коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, 
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які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. Саме належність 
народних депутатів України до цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських 
фракцій в утворенні коаліції депутатських фракцій. Однак відповідно до Рішення 
Конституційного Суду України від 06.04.2010 р. № 11-рп/2010 окремі народні депутати 
України, зокрема ті, які не перебувають у складі депутатських фракцій, що ініціювали 
створення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, мають право 
брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

У теорії конституційного права коаліцію депутатських фракцій у Верховній 
Раді України пропонується визначати як добровільне, відносно стале об’єднання 
депутатських фракцій, яке формується у Верховній Раді України за результатами 
виборів і на основі узгодження політичних позицій з метою легітимізації перед-
виборних програм шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. 
Фахівці наголошують також на тому, що суб’єктами формування коаліції депутатсь-
ких фракцій є саме депутатські фракції, а не окремі народні депутати України (ч. 6 
ст. 83 Конституції України). А тому підписи народних депутатів від тих депутатських 
фракцій, які не ухвалили рішення про входження до коаліції депутатських фракцій, 
мають визнаватися недійсними, а процедуру створення цієї коаліції варто визнати 
такою, що суперечить нормативно встановленому порядку [4, с. 17–18]. 

Дослідниця О. В. Кульчицька також висловлює думку про те, що невходження 
хоча б одного народного депутата України – члена фракції, що увійшла до коаліції – 
означає неправомірність входження до коаліції і всієї цієї фракції [4, с. 18].  

Оцінюючи вплив фактора виборчої системи на діяльність парламентської 
коаліції, можна стверджувати, що, безперечно, пропорційна або змішана виборча 
системи більшою мірою сприяють партійному структуруванню парламенту, а отже, 
утворенню стабільної парламентської коаліції. Про це свідчить історія формування 
парламентської більшості у вітчизняному парламенті за умов застосування різних 
виборчих систем. 

Так, народними депутатами Верховної Ради України третього скликання, що 
входили до складу 11 фракцій, у січні 2000 р. було сформовано парламентську біль-
шість із підписанням Угоди про створення, засади та основні напрями діяльності 
Парламентської більшості у Верховній Раді України.  

Важливим етапом структурування Верховної Ради ІV скликання було підписання 
керівниками п’ятьох фракцій та чотирьох депутатських груп Угоди про утворення 
та основні засади діяльності постійно діючої парламентської більшості у Верховній 
Раді України четвертого скликання та Положення про постійно діючу парламентсь-
ку більшість у Верховній Раді України четвертого скликання. Однак діяльність цієї 
більшості, як і більшості Верховної Ради України третього скликання, не відзначилася 
стабільністю та послідовністю у прийнятті рішень. 

Діяльність Верховної Ради України п’ятого скликання також характеризувалася 
нестабільністю у формуванні коаліції. Так, 22.06.2006 р. було підписано Угоду про 
створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України п’ятого скли-
кання. Однак 07.07.2006 р. у зв’язку зі змінами у розстановці політичних сил було 
підписано нову Угоду про створення антикризової коаліції у Верховній Раді 
України V скликання між фракцією Партії регіонів, фракцією Соціалістичної партії 
України та фракцією Комуністичної партії України.  

У Верховній Раді України шостого скликання представники політичних сил – 
Блоку Юлії Тимошенко та Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» уклали 
Угоду про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України 
шостого скликання, а згодом представники фракцій «Блоку Юлії Тимошенко», 
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Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» та «Блоку Литвина» – Угоду про 
створення Коаліції «Національного розвитку, стабільності та порядку». Однак після 
виборів Президента України 2010 р., 11.03.2010 р. у Верховній Раді України 
шостого скликання було сформовано Коаліцію депутатських фракцій «Стабільність і 
реформи», до якої увійшли фракція Партії регіонів у Верховній Раді України; 
фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді України; фракція «Блок 
Литвина» (Народна Партія, Трудова партія України) у Верховній Раді України; 
народні депутати України.  

Після відновлення дії Конституції України 27.02.2014 р., зі змінами 2004 р., у 
парламенті сьомого скликання було створено коаліцію депутатських фракцій 
«Європейський вибір», до складу якої увійшли депутатські фракції: «Батьківщина», 
«Удар Віталія Кличка», «Свобода», групи «Економічний розвиток» та «Суверенна 
європейська Україна», окремі народні депутати України. Усього до складу 
зазначеної коаліції на момент її створення увійшли 250 парламентаріїв.  

Отже, очевидно, що в умовах багатопартійності та незрілої політичної системи 
в Україні пропорційна виборча система або хоча б існування у виборчій системі 
пропорційної складової (через застосування змішаної виборчої системи) значно 
більшою мірою сприяє стабільному політичному структуруванню парламенту, ніж 
мажоритарна виборча система. 

Серед факторів, що впливають як на діяльність парламентських фракцій, так і 
на діяльність сформованої ними коаліції, доцільно назвати і форму правління, що є 
в конкретній державі.  

Зокрема, діяльність проурядових фракцій у парламентській республіці значною 
мірою зумовлюється ефективністю уряду. «Модель партійно-відповідального уряду 
стала домінуючою… політичні партії за таких умов практично монополізують процес 
політичного представництва» [9, с. 90]. Це є проявом теорії «раціоналізованого 
парламентаризму», однією зі складових якої є підвищення ролі урядів у законо-
давчому процесі та зменшення самостійності парламентів.  

Тоді як у президентських республіках система поділу влади дає змогу депутатам 
зосередитися переважно на законодавчому процесі та має місце тенденція 
наявності відносно слабких парламентських фракцій [2, с. 91]. 

За президентської форми правління найбажанішою є двопартійність за відсутності 
жорсткої дисципліни політичних партій (за американською моделлю). У цьому 
випадку немає небезпеки того, що буде сформована об’єднана парламентська опозиція, а 
президент отримує можливість ефективно працювати з легіслатурою, навіть якщо 
більшість у ній не належить до його партії. Варіант, коли фрагментація у парламенті 
висока, а дисципліна низька, також доцільний, хоча є небезпека нестабільності 
партійних коаліцій та втрати керованості законодавчого органу. Припустимий і 
варіант, за якого низька фрагментація поєднується з високою дисципліною, хоча в 
цьому випадку можливий розвиток авторитарних тенденцій в разі недотримання 
принципу розподілу влади або формування міцної опозиції, що може призвести до 
кризи прийняття рішень. Нарешті, найменш доцільним видається поєднання багато-
чисельних, але згуртованих партій [5].  

За змішаної форми правління її особливістю як фактора є співвідношення 
політичної належності парламентської коаліції та глави держави. У випадку, коли 
така належність є різною, виникає період співіснування, а за неналежного 
правового регулювання та політичної культури – конфлікт у відносинах між 
парламентською більшістю та главою держави. У кінцевому підсумку це негативно 
відображається на діяльності виконавчої гілки влади, яка, залежно від конкретних 
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особливостей форми правління, може бути більше залежною від президента 
держави або від парламенту.  

На думку М. Дюверже, головна особливість напівпрезидентської форми правління 
полягає у чергуванні «президентської» та «парламентської» фаз правління залежно 
від того, кого підтримує більшість у легіслатурі – президента або прем’єр-міністра. 
Він зазначає, що сила глави держави в такій системі залежить від комбінації 
кількох факторів. По-перше, принциповою є підтримка абсолютної парламентської 
більшості, відносної більшості або відсутність підтримки. По-друге, якщо про-
президентська більшість у парламенті сформована, важливо, хто до неї входить – 
одна партія, коаліція з домінуючою партією або кілька відносно рівних за силою 
партій. Врешті, на владу президента впливає те, очолює він цю більшість, є 
рядовим членом, нейтральною фігурою або ж знаходиться в опозиції до цієї 
більшості. За інших рівних умов, якщо президент є лідером партії, що становить 
більшість у парламенті, його позиції найсильніші. Навпаки, якщо однопартійна 
парламентська більшість опозиційна по відношенню до президента, його влада 
послаблена [3].  

Серед факторів, що впливають на діяльність парламентської більшості варто 
виділити і фактор політичного режиму. 

Так, за демократичного режиму головний та природний обов’язок більшості – 
повага до опозиції, її права на вільну критику та праву змінити, за підсумками 
нових виборів, колишню більшість при владі (чергування). Водночас, коли мажори-
тарна (або домінуюча) партія водночас контролює парламентську більшість та 
уряд, принцип розподілу влади, що є однією з базових засад демократії, перетворю-
ється на символ [6]. 

На сьогодні правовий статус коаліції Україні визначається Конституцією 
України та зазначеними раніше Рішеннями Конституційного Суду України (Закон 
України «Про Регламент Верховної Ради України» після викладення його в редакції 
від 08.10.2010 р. вже не регулює статус зазначеного суб’єкта безпосередньо, хоча 
на нього можуть поширюватися його норми, що регулюють статус ситуативної 
більшості у парламенті). 

Отже, в Україні розпочато новий етап становлення правового регулювання 
політичного структурування парламенту. Під час здійснення такого врегулювання 
варто врахувати відповідні переваги та недоліки, що мали місце у період дії 
Основного Закону України, зі змінами 2004 р., а також систему факторів, що 
впливають на організацію та діяльність парламентської більшості (коаліції). Саме 
такий комплексний підхід буде запорукою ефективного унормування статусу 
парламентської коаліції та її діяльності відповідно до стандартів та принципів, що є 
в демократичних державах. 
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В статье анализируются вопросы деятельности парламентского большинства 
(коалиции) в Украине в связи с возобновлением действия Конституции Украины 2004 г. 
Исследуются теоретические аспекты статуса указанного субъекта, в частности, рассматри-
ваются факторы, влияющие на деятельность парламентского большинства (коалиции). 
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This article analyzes the question of the parliamentary majority (coalition) in Ukraine in 
connection with the restoration of the Constitution of Ukraine in 2004. The status of the 
theoretical aspects of this subject, in particular, the factors that influence the activity of the 
parliamentary majority (coalition) are investigated.  

Key words: Structure of parliament, parliamentary majority, parliamentary coalition. 

Стаття: надійшла до редакції 12.03.2014 
прийнята до друку 19.06.2014 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60. С. 185–191 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 60. P. 185–191 

© Березовська І., 2014 

АДМІНІСТРАТИВНЕ  
І ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 

УДК 342.721(477) 

ПРОТИПРАВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, 
ЩО МІСТЯТЬСЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ЗАГРОЗА 
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

І. Березовська 

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

Досліджено питання інформаційної та національної безпеки, пов’язані з незаконним 
збором персональних даних користувачів соціальних мереж та наступним протиправним їх 
використанням. Обґрунтовано пропозиції щодо протидії такому явищу.  

Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека, Інтернет, соціальні мережі, 
персональні дані. 

На процеси глобалізації та інформатизації впливає прогрес науки і техніки, який 
може мати позитивні та негативні наслідки. З одного боку, людина отримує доступ 
до нових можливостей. З іншого – стикається з дедалі різноманітнішими ризиками, 
які є загрозливими для її безпеки, свободи, приватного життя. Останнім часом у 
глобальних інформаційно-телекомунікаційних мережах щораз більшого поширення 
набуває новий вид протиправної деструктивної діяльності – збір та аналіз персональ-
них даних користувачів, що згодом передаються для несанкціонованого використання 
стороннім особам, відбувається розголошення та протиправне використання конфіден-
ційної інформації щодо сфери приватного життя особи, порушуються особисті 
конституційні права людей.  

Актуальність цієї проблеми пов’язана з тим, що у зв’язку з появою нового 
простору для спілкування й, фактично, можливостей для реалізації найрізноманіт-
ніших цілей, зокрема – комерційних, ділових, особистих, виникають нові види та 
способи незаконного використання інформаційних масивів соціальних мереж в 
Інтернеті для вчинення різного роду протиправних, а подекуди й злочинних дій.  

Чинна на сьогодні в Україні система захисту особи не спроможна забезпечити 
ефективний захист громадян не лише від реально вчинюваних щодо них проти-
правних дій з використанням викрадених з соціальних мереж їхніх персональних 
даних, а й від постійно зростаючих реальних і потенційних загроз.  

Фактично, відстеження, збір та аналіз персональних даних користувачів є лише 
підготовчим етапом для вчинення інших системних та організованих протиправних 
дій як проти конкретної особи, так і проти певних інституцій, зокрема, і державних 
інституцій, з якими така особа може мати певні відносини. Варто наголосити, що 
саме останній аспект створює потенційні передумови для виникнення реальних 
загроз національній безпеці держави.  

Вочевидь, що спілкування пересічного громадянина у мережі навряд чи може 
зацікавити іноземні спецслужби та організації, проте приватне спілкування «секрето-
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носіїв», державних службовців певного рівня та інших категорій осіб, що становлять 
потенційний оперативний інтерес для таких іноземних служб і організацій, а також 
їх близьких родичів, навпаки, є досить цінною розвідувальною інформацією, яка 
надалі використовується з метою здійснення розвідувально-підривної діяльності 
проти України. Саме така інформація може бути використана на шкоду нашій державі 
при підготовці вербувальних акцій, акцій протиправного впливу на прийняття 
певних стратегічних для держави рішень у політичній, економічній чи соціальній 
сферах тощо.  

Безпосередньо науковим дослідженням проблем захисту персональних даних 
займалися В. М. Брижко, О. О. Баранов, К. І. Беляков, І. Б. Жиляєв, Р. А. Калюжний, 
Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець та інші. Проте, на сьогодні 
наукові дослідження загальних проблем протиправного використання персональних 
даних, що містяться у соціальних мережах, вітчизняні вчені практично не 
проводили. Проведенням наукових досліджень окремих аспектів організаційно-
правової протидії вчиненню різнорідних деструктивних діянь із використанням для 
цього специфічних можливостей соціальних мереж займаються такі вчені, як 
В. М. Бутузов, В. М. Горовий, А. І. Марущак, О. О. Поляруш, В. П. Шеломенцев, 
О. М. Юрченко та ін.  

Отже, метою цієї статті є дослідження загальних проблем інформаційної та 
національної безпеки, пов’язаних із протиправним використанням персональних 
даних, що містяться у соціальних мережах (даних користувачів соціальних мереж), 
а також визначення організаційних і правових напрямів їх вирішення з боку 
держави.  

Доцільно наголосити, що переважна більшість користувачів соціальних мереж 
навіть не задумуються над ступенем потенційної небезпеки та можливими 
негативними наслідками у випадку витоку та протиправного використання їхніх 
персональних даних, що містяться у соціальних мережах, створюючи тим самим 
передумови для подальших деструктивних дій із такою інформацією. Так, за 
інформацією Forbes, компанія Appinions провела дослідження, згідно з яким 
з’ясовано, що користувачі більше бояться втрати даних, що містяться в облікових 
записах у соціальних мережах, ніж витоку інформації про банківські картки [1].  

Власники багатьох соціальних мереж запевняють користувачів, що їх 
інформація є особистою й закритою від сторонніх осіб. Але, як мінімум, її знають 
власники соціальних мереж, в яких користувач зареєстрований. Як максимум, – всі. 
Власники можуть використовувати цю інформацію з метою розвитку свого бізнесу 
чи надавати особисті дані користувачів на запити, наприклад, поліції або спецслужб. 
Використовуючи пошук інформації, в аккаунтах користувачів знаходять і пропону-
ють якісь послуги. Як приклад, соціальна мережа Mail.ru, після введення інформації 
про навчання, автоматично пропонує однокласників і однокурсників. 

Впевненість користувачів у тому, що їхня інформація надійно захищена паролем, 
не відповідає дійсності. Зловмисники активно крадуть паролі та логіни до соціальних 
мереж, які, за даними експертів «Лабораторії Касперського», на чорному ринку 
коштують усього близько 5 доларів США [2].  

Необхідно констатувати, що кількість злочинів, вчинених із використанням 
інформації, викраденої з соціальних мереж, постійно зростає. Аналітики вважають, 
що зростання кількості таких злочинів пов’язано зі збільшенням кількості дітей, 
підлітків і молоді у соціальних мережах.  

Європейською комісією було проведено опитування 25 тисяч дітей в 25 країнах-
членах ЄС. Згідно з результатами дослідження 38% дітей віком від 9 до 12 років і 77% 
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дітей віком від 13 до 16 років мають профайли у соціальних мережах, таких як 
Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa, SchuelerVZ та ін. Близько 25% опитаних дітей, 
які користувалися соціальними мережами, зазначили, що їхні профайли є відкритими 
для всіх користувачів.  

Інститутом соціології НАН України проведено дослідження, яке включало в 
себе опитування 1200 дітей, батьків і учителів в 11 містах України, які продемон-
стрували необізнаність про потенційні ризики для дітей в мережі Інтернет. Майже 
половина опитаних дітей готові були розкрити приватну інформацію про себе, про 
свою родину, переслати свої фотокартки незнайомим особам.  

У практичному аспекті варто наголосити на тому, що раніше мали місце 
переважно факти лише викрадення персональних даних користувачів. Проте остан-
нім часом дедалі більшого поширення набуває відстеження конкретних користувачів 
соціальних мереж, їх соціальних та особистих зв’язків і уподобань, пристрастей 
тощо.  

Звертає на себе увагу й той факт, що деякі соціальні мережі майже ідеально 
створені для прикриття, за необхідності, розвідувально-пошукової діяльності спец-
служб та організацій щодо збору різнопланової, придатної для наступного аналітич-
ного дослідження особистісної інформації. Наприклад, за оцінкою співробітників 
спецслужб, соціальна мережа odnoklassniki.ru є класичним прикладом збору розвіду-
вальної інформації. Така потужна систематизація даних по містах, навчальних 
закладах, підприємствах, військових частинах із зазначенням дати служби, особистих 
даних громадян із фотокартками, такими розділами, як «мої друзі», «друзі друзів», 
«співтовариства», відсутня навіть у спецпідрозділів. Вона є довідником для іноземних 
спецслужб. 

Також можливість відстеження користувачів чітко простежується на прикладі 
соціальної мережі Facebook. При цьому, як правило, воно проводиться з 
використанням різних сучасних технологій. Наприклад, із використанням файлу 
ідентифікатора cookie, за допомогою якого відбувається відстеження користувачів, 
по-перше, тих у кого вже є аккаунт на Facebook і які працюють у соціальній 
мережі; по-друге, тоді, коли користувачі, не авторизовані в системі після 
натискання кнопки «Вихід», насправді залишаються в мережі; по-третє, Facebook 
може відстежувати ваші дії в мережі Інтернет, навіть якщо ви не є користувачем 
цієї соціальної мережі.  

Варто згадати той факт, що соціальною мережею Facebook у 2007 р. було 
запущено соціальну маркетингово-рекламну систему Facebook Beacon («Маяк»). 
Система повідомляла друзям користувача соціальної мережі, які ресурси він 
відвідав і на яких з них зробив покупки чи щось замовив. Але реакція користувачів 
була негативною. Позицію незадоволених користувачів підтримали відомі 
правозахисники та експерти з особистої безпеки і наприкінці того ж року додаток 
Beacon було відключено в обмін на відкликання колективного позову. Позивачі 
вважали, що фахівцями Facebook було порушено низку законів щодо охорони 
особистих даних. У підсумку, незважаючи на ліквідацію функції Beacon, відбувся 
колективний позов користувачів, і за судовим рішенням Facebook 2009 р. 
зобов’язали виплатити 9,5 млн доларів США у вигляді компенсації [3]. 

Доцільно констатувати, що попит на персоніфіковану конфіденційну інформацію 
про користувачів постійно зростає. Доказом цього є факт, що розробники 
соціальних мереж створюють усе нові інтерфейси і платформи для збору саме такої 
інформації. Наприклад, в соціальній мережі Facebook розроблено і впроваджено 
користувальницький інтерфейс Timeline, який дозволяє користувачам відстежувати 
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всі події в своєму житті від моменту реєстрації в соціальній мережі. Таку 
інформацію, вочевидь, будуть використовувати як соціальні мережі, так і їх «замов-
ники» у своїх цілях, зокрема і протиправних.  

Більше того, придбавши соціальний геологаційний сервіс Glancee, Facebook 
може проводити пасивне визначення місцеперебування конкретного користувача 
мережі. Цей сервіс сповіщає користувача про те, що поруч є його «друзі», їхні 
зв’язки та особи зі схожими інтересами. На відміну від Forsquare, Glancee показово 
не вимагає реєстрації. Він працює у «тіні», фактично проводячи моніторинг GPS-
даних. Показово, що творці додатку рекламують сервіс, як «спосіб виявити 
навколо себе приховані зв’язки». Варто звернути увагу на те, що під слушним 
приводом сьогодні соцмережа Facebook розробляє відповідний додаток і для 
смартфонів [4].  

Відстеження переміщення користувачів соціальних мереж також проводиться 
через відстеження IP-адрес, з яких користувач заходив, наприклад, в особисту 
пошту. Зокрема, співробітники Інституту Макса Планка в Німеччині протягом 
2009–2011 рр. стежили за кореспонденцією 43 млн користувачів поштового аккаунту 
Yahoo! 

Крім того, відстеження користувачів можливе з використанням кнопки «Like» 
від Facebook, яка дозволяє користувачам оцінювати інформацію на сайті в режимі 
онлайн. Німецькі правозахисники у галузі захисту приватності інформації 
вимагають видалити цю кнопку. Вони заявили, що використання кнопки «Like» 
суперечить німецькому та європейському законодавству, оскільки як наслідок 
інформація про користувачів – інтереси, тривалість перебування на тій чи іншій 
сторінці, переходи з одного сайту на інший надходить до США, де згодом 
використовується для таргетування реклами, аналізу поведінки користувачів на 
сайті тощо. Представники соціальної мережі підтвердили, що, натискаючи цю 
кнопку, така інформація як IP-адреси, могла передаватися. Вони також зазначили, 
що ці дані, відповідно до європейського законодавства через 90 днів видаляються. 
Однак Facebook, як і кожна американська компанія, згідно з Патріотичним Актом, 
зобов’язана зберігати цю інформацію значно довше і за необхідності надавати її 
спецслужбам США [5].  

Окремо зупинимося на діяльності системи візуального розпізнавання, що 
застосовується у мережі Facebook. Безпосередньо сервіс автоматичного розпізнаван-
ня обличчя особи був запущений для того, щоб допомогти користувачам знаходити 
і позначати друзів на фотографіях. Спеціальна програма аналізує фотографії і 
пропонує користувачеві різні варіанти імен того чи іншого знайомого. Ця система 
успішно впроваджується в США, у тому числі відповідна програма написана для 
мобільних пристроїв Apple і призначена для поліції. Як видається, нові технології 
можуть допомагати швидше і легше ідентифікувати злочинців, адже зафіксовані на 
камеру спостереження кадри можна порівняти з базою біометричних даних. Однак 
тут лунають застереження. Зокрема, Йоганнес Каспар зазначає: «Збирання даних – 
це також засіб соціальної дискримінації. Це у багатьох випадках може призводити 
до значних зловживань цим інструментарієм» [6]. Наприклад, аналіз індивідуаль-
них рис обличчя може мати випадкові збіги. Як приклад, якщо профіль футболь-
ного фаната буде схожий на профіль якогось футбольного хулігана, йому навіть не 
продадуть квиток на матч. У зв’язку з рішучими протестами з боку захисників 
приватних даних спочатку уряд Німеччини, а потім Євросоюз прийняли рішення 
про заборону цієї технології, яка, на їхню думку, порушує відразу низку законів 
про захист даних користувача. І соціальна мережа Facebook відключила сервіс 
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автоматичного розпізнавання обличчя особи користувачів у Європі. Також було 
відзначено, що банк із «відбитками облич» мільйонів людей пов’язаний із величезним 
ризиком зловживань. Як приклад, така система може бути використана в 
недемократичних країнах з метою стеження за опозицією або використана 
злочинцями. Так, за інформацією А. Аквісті, спеціаліста з інформаційних технологій, 
зловмисники, використовуючи цю функцію, зможуть досить швидко з’ясувати п’ять 
цифр полісу соціального страхування – одного з основних документів США [7].  

Для отримання персональних даних громадян постійно розробляються та 
впроваджуються щоразу нові програми і, варто наголосити, це відбувається не 
лише розробниками соцмереж. Так, за даними британської газети The Guardian, 
американський військовий підрядчик Raytheon розробив програмне забезпечення 
під назвою RIOT (Rapid Information Overlay Technology). Це система, створена для 
швидкого отримання інформації про підозрюваних громадян із соціальних мереж, 
у тому числі Facebook, Twitter і Foursquare. Журналісти назвали це доказом того, 
що влада використовує соціальні мережі для високотехнологічного стеження за 
громадянами. За допомогою цієї програми можна отримати відомості про 
активність підозрюваного: про його соціальні контакти, карти переміщень тощо. 
Інформація отримується також з EXIF-заголовків фотографій, опублікованих в 
особистих фотоальбомах на різних сайтах. За даними журналістів, ця розробка 
була передана урядовим агентствам США [8].  

Останнім часом дедалі більше окремих активістів, громадських організацій 
регулярно звинувачують адміністрації соціальних мереж взагалі, й Facebook зокрема, в 
несанкціонованому і незаконному зборі інформації про користувачів і передачі цих 
даних третім особам. Варто також зазначити, що в Facebook вимагається реєстрація 
тільки під своїм реальним іменем, проте, в деяких країнах це визнається 
порушенням законодавства. Так, згідно з нормами Закону Німеччини «Про 
телекомунікації», громадяни країни мають право використовувати свої псевдоніми 
на будь-яких сервісах у мережі Інтернет. Своєю чергою, у «найдемократичнішій 
країні» – Сполучених Штатах Америки внесено поправки до Закону CFAA 
(Computer Fraud and Abuse Act «Акт про порушення і зловживання роботою 
комп’ютера», відповідно до якого американцям забороняється отримувати 
неавторизований доступ до інформації на захищеному комп’ютері. Тобто, на думку 
професора Університету імені Джорджа Вашингтона Оріна Керр, який в минулому 
працював прокурором і є фахівцем з комп’ютерної злочинності, правопорушником 
може вважатися особа, яка використовує помилкове ім’я (і, звичайно, псевдонім) у 
соціальній мережі або вказує там неправдиву інформацію про себе [9].  

Пошук проводиться по відкритій інформації в аккаунтах, але, напевно, в 
пошуковику закладено можливості зчитувати закриту інформацію фахівцям соцмережі, 
а також спецслужб. До того ж, якщо від «інформаційних витоків» потерпають транс-
континентальні корпорації, банки, то імовірно, що збором інформації з соцмережі та 
відстеженням зможуть скористатися маркетингові компанії, а також злочинні 
угруповання (організації).  

Розвиток не анонімних мереж – це прекрасне джерело інформації для 
спецслужб. Установлення контролю над соціальними мережами, тотальний контроль 
онлайн-активності громадян – це лише питання часу. Спроби контролювати 
соціальні мережі та використовувати персональні дані користувачів (з різною 
метою) будуть з часом лише посилюватися. І, звичайно ж, спецслужби отримають 
додаткову можливість збирати закриту інформацію про користувачів соцмережі та 
проводити відстеження.  



І. Березовська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 190 

Отже, необхідно зазначити, що, фактично, нам варто вести мову саме про 
системне використання іноземними організаціями та спецслужбами соціальних 
мереж, діяльність яких перебуває і юридично, і фактично поза межами правового 
регулювання нашої держави. Діюча в Україні правоохоронна система неспро-
можна забезпечити належний ефективний захист наших громадян і національних 
інтересів від протиправних діянь, що реально вчиняються проти них із 
використанням незаконно отриманих із соціальних мереж персональних даних 
користувачів. Це, своєю чергою, зумовлює об’єктивну необхідність негайного 
вироблення на державному рівні принципово нових підходів до забезпечення 
захисту інтересів особи, суспільства та держави у цій сфері. Отож, доцільно 
наголосити на потребі розробки:  

– системи заходів правового регулювання доступу до персональної інформації 
в соціальних мережах (необхідно чітко врегулювати права та обов’язки власників, 
адміністрації та технічного персоналу соціальних мереж щодо використання, 
зберігання та захисту персональної інформації;  

– основних засад юридичної відповідальності за незаконне розголошення, 
розповсюдження та використання персональної інформації, що накопичується в 
інформаційних масивах соціальних мереж;  

– системи обмежень щодо використання соціальних мереж деякими спеціаль-
ними категоріями громадян (військовослужбовцями, працівниками право охорон-
них органів, окремими категоріями державних службовців).  
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В статье исследуются вопросы информационной и национальной безопасности, 
связанные с незаконным сбором персональных данных пользователей социальных сетей 
и последующим противоправным их использованием. Обоснованы предложения по противо-
действию такому явлению. 
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Патерналізм за своєю правовою природою є функціональною константою етатистської 
доктрини податкового права. Його головним призначенням є уможливлення та максимі-
зація втілення субстанційною державою базових констант її податкового права. У 
державній податковій політиці батога і пряника патерналізму відводиться роль останнього. 
Проте патерналізм ніколи не призводить і в принципі не спроможний призвести до пере-
родження етатистського податкового права в персоноцентристське, людиномірне податкове 
право. За своїм юридичним змістом патерналізм найчастіше зводиться до латання дірок у 
позитивному податковому праві держави. 

Ключові слова: патерналізм, функціональна константа податкового права, субстанційна 
держава, персоноцентристське, людиномірне податкове право. 

У сучасній українській мові термін патерналізм тлумачать як «заступництво 
старшого над молодшим, підопічним», як «протекціоністське відношення держави 
до своїх громадян» [1, c. 887]. В професійних тлумаченнях сучасної російської 
мови уточнюється, що слово патерналізм походить від латинського paternus – 
батьківський і означає ту ж «опіку, покровительство великих держав меншим 
державам чи колоніям; покровительство, опіку старшого молодшому, підопічному» [2, 
c. 786]. Приблизно так само, враховуючи його латинське походження, тлумачать 
цей термін в сучасних англійській, німецькій, французькій та іспанській мовах. Це 
дозволяє нам на основі системного вивчення даних тлумачень резюмувати, що в 
філософсько-правовому розумінні з позицій етатистської доктрини податкового 
права явище патерналізму означає можливість етатистської держави виступати 
в податкових правовідносинах з платником податків зі своєрідних покровительсь-
ких, опікунських, протекціоністських позицій. Можливість, а не обов’язок цієї 
держави виступати в цих якостях саме тому, що за своєю природою ні по праву, ні 
по закону ця держава цього робити не зобов’язана. Аналіз численної юридичної та 
іншої літератури етатистського спрямування, в якій так чи інакше розглянено 
теорію та практику патерналізму [3, c. 15, 19; 4–8], переконує, що згідно з 
задумом філософії етатизму субстанціональна держава не служить і не повинна 
служити платникам податків, людям і суспільству в цілому, не мала в минулому та 
не має нині жодного прямого боргу перед ними, проте свою залежність від них 
відчуває, більше того – усвідомлює, тому вона милостиво, по-батьківськи надає їм 
послуги. Надає не тоді, коли їх гостро потребують підопічні, інакше кажучи, 
піддані держави (її громадяни в етатистському значенні цього слова), а коли вона 
сама буде вважати за потрібне і в яких формах та об’ємі буде вважати допустимим.  

Патерналізм означає теорію і практику самоприховування субстанційною 
державою власних інтересів за публічними інтересами суспільства в цілому. В парі 
з константою особливої, множинної каральної юридичної відповідальності за 
вчинення правопорушень податкового законодавства патерналізм означає в 
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найпершому, зовнішньому наближенні до його глибинного змісту реалізацію 
політики батога і пряника в податковій сфері. Поглиблене проникнення в природу 
патерналізму показує, що він сутнісно цілком спрямований на реалізацію податкового 
суверенітету держави, а також суверенітету держави в цілому, увічнення пану-
вання останньої. Так, згідно даних класичної соціології, патерналізм включається в 
систему вертикальних, ієрархічних соціальних зв’язків, що організовують, творять 
суспільство, інакше кажучи, він вмонтований в систему публічної влади і 
владарювання і відіграє не заміниму роль в практиках держав субстанційного типу, 
відносини яких з соціумом будуються на антагонізмі з останнім. Тобто, патер-
налізм не всезагальна універсалія політичної влади, а лише специфічний варіант 
владних відносин, що властивий головним чином державам субстанційного типу. 
Він не володіє правовою легітимністю і часто навіть вступає в протиріччя з 
існуючими в даному суспільстві нормами законів. Патерналістські практики 
вибудовано за патріархальними, квазісімейними зразками. Вирішальною є думка 
«батька», «володаря», позиція держави як суверена, а інші «члени сім’ї», ширше – 
підопічні, позбавлені права голосу: їх можна лише обдарувати чи не обдарувати. 
Тому узгодження інтересів сторін в патерналізмі не передбачено – все здійсню-
ється зверху.  

Мета, яку переслідує патерналізм як соціальний інститут сучасного суспільства, 
як влучно зауважив М. М. Афанасьєв, – дати «притулок: він відповідає потребі 
індивіда в захисті від відчуження, що зростає, та від тиску анонімних соціальних 
механізмів» [9, c. 82]. Не меншою, а, навпаки, незрівнянно більшою мірою  
порівняно з індивідом, потребує такого притулку і субстанційна держава, тому що 
лише за його допомоги можна систематично стравлювати тиск в котлі соціаль-
ного невдоволення, соціального неприйняття її антигуманної політики і практики в 
цілому, в тому числі і етатистської доктрини оподаткування. Субстанційна держава 
протистоїть платникові податків, платник податків, її найлютіший ворог, що не 
дає державі без бою жодної крихти своєї кровної власності, але водночас він – 
єдина дійна корова у податкової держави, що не дає останній загинути, а тому її 
будь що, будь-якою ціною субстанційна держава прагне зберегти в цій якості, 
включаючи підсолоджені пілюлі типу патерналізму, дрібні, заздалегідь відомі 
жертви зі свого боку заради великої мети повного подальшого панування суверен-
ної податкової держави над платником податків. 

Так, доходимо висновку, що патерналізм – інститут допоміжний, такий, 
що доповнює субстанційні інститути етатистської держави заради їх збереження 
й увічнення; патерналізм – субінститут субстанційної держави, інакше кажучи, 
за словами С. Н. Айзенштадта і Л. Ронигер, «інститут – аддент» [10, p. 155]. Його 
призначення – бути вбудованим в інші, базисні, системоутворювальні інститути, а 
мета – збереження, продовження та увічнення їх існування, створення у 
протилежної сторони враження вирішення своєї проблеми, власної цінності. Така 
ілюзія забезпечується тим, що, слідуючи точно згідно власних функціональних 
(поза соціальних за своєю природою) цілей, патерналізм здатний вчасно 
заповнювати лакуни, що завжди існують в будь-якій соціальній практиці, в тому 
числі і в практиці здійснення етатистської доктрини оподаткування субстанційною 
державою.  

Патерналізму як константі етатистської парадигми податкового права відведена 
винятково функціональна, сервісна роль, роль випускання пари з котла, роль 
своєрідного мастила для вкрай складного і жорстко влаштованого державного 
механізму оподаткування. Передусім і найяскравіше це проявляється в так званому 
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опублічуванні суспільних інтересів сфери фінансів, інакше кажучи, у визнанні їх 
державою. Жоден з видів фінансових відносин, що не визнані в належній формі 
державою, згідно етатистської доктрини фінансового права в цілому та 
податкового права зокрема, не є публічними. Тому опублічування податкових 
відносин є найбільш розповсюдженою формою податково-правового патерналізму 
держави. З усіх пострадянських вчених юристів-фінансистів це явище найповніше 
та найглибше вивчила та описала А. А. Нечай. Вона прийшла до висновку, що «не 
всі суспільні інтереси набувають ознак публічності і стають різновидом публічного 
інтересу, який регулюється публічними галузями права, а лише ті з них, що 
отримали визнання держави чи органів місцевого самоврядування (чистої води 
патерналізм: хочу – визнаю, а хочу – не визнаю – Г. Р.), якщо останні мають 
певну самостійність і незалежність від держави відповідно до законодавства 
країни» [11, c. 33].  

Ще конкретніше про природу влади місцевого самоврядування і співвідно-
шення її з природою влади держави в цілому висловлюється в межах етатистської 
доктрини оподаткування М. П. Кучерявенко: «... уже окреслена позиція відносно 
розмежування держави як самостійного, цілісного суб’єкта податкових правові 
дносин та органів, які її представляють. Фактично, з цих же позицій (виділення 
курсивом – Г. Р.) може бути проаналізовано і аналогічний, але нижчий за рівнем 
зріз податкового регулювання – управління оподаткуванням не на рівні держави, а 
на рівні її складових – територіальних громад» [12, c. 384]. При цьому «визнання 
державою чи органами місцевого самоврядування тих чи інших суспільних 
інтересів (виділення курсивом – Г. Р.) відбувається шляхом декларування в нормах 
законодавства зацікавленості держави чи органів місцевого самоврядування в 
підтримці або задоволенні таких інтересів» [13, c. 331]. Частіш за все це 
здійснюється шляхом визначення у відповідному законодавстві джерел та правил 
фінансування заходів, спрямованих на задоволення відповідного суспільного 
інтересу [14; 15; 16;17].  

Отже, «визнані державою суспільні інтереси, – наголошує А. А. Нечай, – в 
загальному вигляді формулюються в конституціях країн, а механізми їх реалізації 
та захисту встановлюються в законах чи інших нормативно-правових актах. А 
суспільні інтересі, що визнані органами місцевого самоврядування, знаходять своє 
відображення у відповідних актах органів місцевого самоврядування. Суспільні 
інтереси, що визнані державою чи органами місцевого самоврядування, набувають 
ознаки публічності і стають різновидом публічного інтересу» [11, c. 33–34].  

При цьому А. А. Нечай зауважує, що закони та інші нормативно-правові акти 
поступово (коли заманеться суверену) забезпечують державне визнання (опублічу-
вання), реалізацію та захист будь-яких інтересів, включаючи суспільні інтереси, 
поза будь-якою залежністю цих інтересів від дії чи відсутності факторів тієї чи 
іншої детермінації. У цьому підході до розуміння природи опублічування суспільних 
інтересів і природи патерналізму в цілому не можна не розпізнати хоч і віддаленого 
від нас у часі, але тим не менш пізнаваного та дієвого впливу пізньоантичного 
(римського) перевороту у правопізнанні та праворозумінні в цілому. На це прямо 
вказує сучасний російський юрист-адміністративіст А. В. Вінницький: «В сфері 
публічної власності багато держав, насамперед держави континентальної правової 
сім’ї, успадкували традиції римського права, що проявляється в схожості 
термінології, прийнятих класифікацій майна, сформованих систем суб’єктивних 
прав на речі та ін.» [18, c. 22]. Так, О. А. Музика-Стефанчук виявляється не 
настільки далекою від істини в своїй критиці сучасного етатистського тлумачення 



Р. Гаврилюк 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 195 

публічного та опублічування, коли пише: «Публічний інтерес в бюджетному праві 
(правовідносинах) – це явище об’єктивно зафіксоване, що не залежить від волі 
органів публічної влади і схвалених ними загальнообов’язкових нормативно-
правових актів. Такі акти тільки опосередковують існування публічного інтересу 
(виділення жирним – Г. Р.), однак їх відсутність не виключає подальшого 
існування публічного інтересу» [19, c. 117]. 

Поряд із опублічуванням податкових відносин в соціумі практично настільки 
ж розповсюдженою формою податково-правового патерналізму, як стверджує 
величезний історичний досвід і сучасна політика всіх субстанціональних держав 
світу, є практика публічного нормативного фіксування та практичної реалізації 
цілей оподаткування. Згідно однієї з субстанційних констант етатистської доктрини 
податкового права держави, фундаментальною та єдиною основоположною метою 
оподаткування є законне вилучення за допомогою податкового права держави 
частини власності платника податків і передача її у власність держави для забез-
печення її життєдіяльності. Це вилучення і передача здійснюється за допомогою 
системоутворюючої фіскальної функції оподаткування [20, c. 34–38]. Тобто, в 
субстанційних державах, що реалізують етатистську доктрину оподаткування, 
останнє породжено державою і існує виключно в її, даної держави, інтересах.  

Крім того, частіш за все субстанційні держави намагаються «упакувати» свою 
етатистську доктрину податкового права в привабливу форму, етатистський 
бренд, що підкуповує платника податків відповідними деклараціями та обіцянками, 
частина яких заради збереження віри мас в основоположну легенду в більшій чи 
меншій мірі виконується (реалізується завжди тільки маленька частина великого 
агітбренду). Так, в статті 95 Конституції України, яка присвячена регулюванню 
начал витрачання публічних коштів проголошується: «Бюджетна система України 
будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного 
багатства між громадянами і територіальними громадами (виділення жирним – 
Р. Г.). Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які 
видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих 
видатків» [13, c. 332].  

В Податковому кодексі України, що присвячений не тільки конкретизації 
принципів оподаткування держави, але і практичній реалізації її податкового 
суверенітету, інакше кажучи, детальному викладу усієї технології оподаткування, 
фіксація цілей останнього відсутня. Не отримала нормативного закріплення і 
розвитку також фіксація цілей оподаткування і в податкових кодексах практично 
всіх інших держав світу. Це вже не випадковий збіг, а закономірне явище, точніше 
кажучи, етатистська тактика практичної реалізації етатистської стратегії 
(доктрини) оподаткування. Так виглядає в теорії та практиці нормативне забез-
печення розподілу та використання суспільного багатства соціуму, створеного 
внаслідок, головним чином, стягнення субстанційною державою податків з їх 
платників [21, c. 25–29]. Тобто, приховування шляхом відвертого замовчування в 
спеціальних нормативних актах справжніх цілей оподаткування є ще одним 
проявом багатоликого патерналізму.  

Не можна залишити без уваги і такий надзвичайно важливий елемент теоретичної 
конструкції бренда податки збираються державою для задоволення публічних 
потреб суспільства в цілому, як так званий принцип конкуренції заявлених публічних 
потреб [22, c. 22, 63–64; 23, c. 103–107] (що випливає з принципу пріоритетності 
публічних витрат), який згідно з постулатами етатистської доктрини фінансового 
права в цілому і оподаткування зокрема лежить в основі відбору спершу найвищою 
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виконавчою владою держави, що складає по заданому нею ж алгоритму проект 
Державного бюджету на відповідний рік, а потім і найвищою законодавчою владою, 
що розглядає представлений Кабінетом Міністрів України проект і затверджує 
його з урахуванням внесених поправок в якості Закону України про Державний 
бюджет України на відповідний рік.  

Прихильниками етатистської парадигми податкового права прийнято вважати, 
що в умовах неминучого існування внаслідок дії соціологічного закону 
неухильного піднесення (випереджаючого зростання) публічних потреб порівняно 
з можливостями їх задоволення, розриву між наявними (заявленими) публічними 
потребами і можливостями держави задовольнити їх (перш за все можливостями 
державної казни профінансувати ці потреби) з цією метою завжди відбираються 
найбільш пріоритетні, значущі, необхідні для суспільства цілі. Але такий оптимізм 
властивий не всім прихильникам даної доктрини. Н. Я. Якимчук не випадково 
зауважила, що «даний напрямок діяльності (практична реалізація принципу 
конкуренції заявлених публічних потреб – Р. Г.) залишається одним з найбільш 
прихованих для більшості членів суспільства видом фінансової діяльності» [15, c. 372]. 
Що ж приховується до останнього моменту від «членів суспільства» – платників 
податків? Кінцеву та таку, що вкрай суперечить конституційним деклараціям 
цілей оподаткування, відповідь дає фактичний розподіл коштів, отриманих 
внаслідок реалізації даної державної доктрини оподаткування, в Законах України 
про Державний бюджет України на відповідний рік.  

Зокрема, Законом України про Державний бюджет України на 2013 рік в його 
кінцевому варіанті (але без врахування наступних багаторазових коригувань) було 
скорочено фінансування державою економічної діяльності ще на 32,2% порівняно з 
2012 роком, хоча економічна діяльність українців є основою ВВП країни і 
державних доходів, не збільшує, а скорочує кількість утриманців и вже тому її 
необхідно всіляко підтримувати. Скорочення фінансування «на духовний і фізичний 
розвиток» членів суспільства склало за цим же законом України 17,2%. Вкрай 
недостатнім залишилося фінансування сфер охорони здоров’я, охорони навколиш-
нього природного середовища, освіти, науки і ряду інших принципово важливих 
напрямків, що спільно визначають рівень якості життя людини. При цьому 
зростання бюджетного дефіциту України заплановано на 2013 рік на 30,2%, що ще 
більше знецінить гривню і зменшить вагомість вищевказаних бюджетних вкладень. 
Але вимагати по праву кардинального покращення фінансування державою саме 
цих суспільних потреб український соціум не має підстав, а тому і змушений 
задовольнятися патерналістськими подачками з державного столу. В той же час 
збільшилося фінансування «на загальнодержавні функції» на 6333,0 млн грн. 
Витрати «на громадський порядок, безпеку та судову систему» (що так і не 
покращила свою роботу) також виросли на 8,2%. Витрати на утримання органів 
прокуратури України протягом трьох останніх років збільшились практично в три 
рази і склали в 2013 році 3,2 млрд грн [24]. Тобто, обіцяні Конституцією України 
начала справедливості та неупередженості на практиці при розподілі бюджетного 
пирога не застосовуються, а забезпечуються відповідно до принципу 
пріоритетності лише державні витрати на життєво важливі власне державі цілі.  

Така сама ситуація склалася при практичній реалізації принципу конкуренції 
заявлених публічних потреб на державне фінансування і в Російській Федерації. 
Так, Н. О. Шевельова дійшла до висновку, що: «Суть видаткових обмежень 
полягає в початковій заданості витрат. Публічні органи всіх рівнів вправі 
витрачати бюджетні кошти виключно у відповідності з бюджетною класифікацією 
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(ст. 18 БК РФ). Аналіз змісту функціональної та економічної бюджетної класифі-
кації показує, що вийти за їх межі практично неможливо, так як інакше виникає 
протиріччя між витрачанням бюджетних коштів та фінансовою метою бюджету – 
забезпеченням функцій державних (муніципальних) утворень. Публічні органи 
кожного рівня бюджетної системи мають свій «набір» функцій і визначається він 
не власними рішеннями владних органів, а Конституцією Російської Федерації і 
прийнятими у відповідності з нею федеральними законами» [25, c. 14].  

В іншому місці цієї монографії вона резюмує: «Властивість цільового 
характеру бюджетних коштів має ще один аспект: в бюджетній системі має 
акумулюватися рівно стільки коштів, скільки потрібно для досягнення мети бюджетної 
системи – фінансового забезпечення діяльності державних і муніципальних 
органів. Вилучення в бюджети надлишкових коштів має кваліфікуватися як 
правопорушення – порушення цільового характеру бюджетних коштів» [25, c. 44]. 
В цій ситуації дійсно вкрай тяжко, якщо взагалі мислимо, реалізувати на практиці 
навіть патерналістський принцип конкуренції заявлених публічних потреб на 
державне фінансування, особливо якщо мова йде про його послідовне застосування 
у вертикальному зрізі. За таких умов вище згаданий принцип трансформується у 
порожню декларацію. 

Фінансово-правовий загалом і податково-правовий зокрема патерналізм дуже 
різноманітний і багатоликий та вищевказаними формами далеко не вичерпується 
[26, c. 39–57]. Так, згідно глибинного задуму, демонстрації батьківського піклування 
держави про своїх підданих повинна сприяти і така вигадана прихильниками 
етатистської доктрини фінансового права його теоретична конструкція, як захищені 
статті державного бюджету, інакше кажучи, захищені види його видаткових 
зобов’язань. Об’єм фінансування цих статей, згідно етатиської парадигми 
фінансового права, завжди є пріоритетним і в жодних конкретних ситуаціях, що 
потенційно можуть трапитись з доходами державної казни, навіть в кризових 
ситуаціях, природних для ринкової економіки, не може бути порушеним. За цими 
статтям державне фінансування не може бути гіршим, ніж фінансування інших 
статей Державного бюджету і тим більше не може бути урізаним порівняно з їх 
попередніми показниками. Так трактується принцип захищеності тих чи інших 
статей державних видатків в західній науці фінансового права [27, c. 20–22].  

В дещо адаптованому і трансформованому вигляді він реалізується і фінансово-
правовою доктриною України. Це насамперед знайшло своє вираження в діючому 
Бюджетному кодексі України. В спеціальній статті 55 цього Кодексу говориться: 
«1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, 
обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених 
бюджетних призначень...» [28]. Це обіцянка держави, що не має по відношенню до 
неї обов’язкової сили. Як такі обіцянки (не) виконуються на практиці і чому, нами 
було проілюстровано вище на прикладі Державного бюджету України на 2013 рік. 
Не відрізняється принципово від української і практика застосування юридичної 
конструкції захищених статей бюджету і в інших пострадянських державах. 
Нагадаємо, що, по-перше, у субстанційної держави у відповідності з її природою є 
власні першочергові потреби, задоволення яких поглинає всі засіки Батьківщини 
без залишку. Більше того, їх ніколи не вистачає тій же державі, недарма 
основоположним принципом її фінансової діяльності є принцип пріоритетності 
державних витрат порівняно з доходами держави. Для фінансування ж природних 
публічних потреб своїх платників податків державою і передбачаються ці вічно 
вислизаючі, такі, що не залишаються в надлишку після задоволення державних 
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потреб, міфічні залишки публічних фінансових ресурсів. Тому субстанційна держава 
час від часу змушена відривати від себе мізерну частку «своїх кровних» коштів для 
задоволення публічних потреб власних годувальників – платників податків. По-
друге, держава не зобов’язана юридично фінансувати потреби своїх підданих, вона 
періодично робить це в силу імперативу іншої природи – природної необхідності 
зберегти живим платника податків як джерело свого подальшого благополуччя, 
але не в силу обов’язку, аналогічного тому, що має платник податків перед 
державою. Держава вдається до цього, так би мовити, в силу своєї «доброти», 
«батьківського піклування» про підопічних, свого невикорінного патерналізму як 
властивості субстанційної держави.  

Натомість А. С. Матненко, що розробляє правову концепцію бюджету результатів 
субстанційної держави резюмує: «Із вище вказаних положень Програми (під 
Програмою в даному випадку мається на увазі одна з конкретних програм методу 
бюджетування, що зорієнтована на результат – Г. Р.) випливає ряд прямих 
юридичних наслідків у вигляді прав і обов’язків суб’єктів, діяльність яких так чи 
інакше пов’язана з їх виконанням. Зокрема, для Федеральної служби виконання 
покарань, як державного замовника програми – організувати проведення заходів, 
що необхідні для досягнення цільових показників Програми; Для Мінфіна Росії – 
включати видатки на реалізацію Програми в проект закону про федеральний 
бюджет, для Мінекономрозвитку Росії і органів державного фінансового контролю – 
оцінювати ефективність реалізації Програми з урахуванням ходу досягнення 
планових показників. При цьому спочатку визначити поіменно коло учасників 
правовідносин, які виникнуть при застосуванні даних положень, а також кількість 
випадків їх застосування не є можливим: не можна завчасно передбачити кількість 
конкурсів, які будуть проведені при розміщенні державного замовлення в рамках 
Програми і встановити коло учасників цих конкурсів, неможливо передбачити 
число одержувачів коштів федерального бюджету, що заплановані Програмою, а 
також визначити кількість і об’єкти перевірок в рамках контролю за викорис-
танням бюджетних коштів, виділених на реалізацію Програми і т. д.» [29, c. 62]. 
Якщо більш ретельно вникнути в сенс вищевикладеного, у субстанційної держави і 
в даному випадку не з’являється жодного юридичного обов’язку перед платниками 
податків – у держави, можливо, з’явиться більш ефективний порівняно з попередніми 
методами спосіб краще забезпечити реалізацію свого інтересу, але не юридичний 
обов’язок перед підданими.  

Зокрема О. А. Ногіна пише про ще одну форму прояву цього дійсно невичерпного 
в своєму багатоманітті патерналізму – казкову могутність «видаткового обов’язку 
публічно-правового утворення як особливого організаційно-правового механізму, 
за допомогою дії якого грошове зобов’язання публічно-правового утворення, що 
виникло в рамках правового обов’язку будь-якого виду, в ході бюджетного 
процесу буде трансформовано в бюджетний обов’язок шляхом здійснення власних 
дій в особі його державних органів та їх посадових осіб по формуванню видатків 
відповідного бюджету» [30, c. 14–15]. Як переконує практика, це тільки збіль-
шить видаткову частину бюджету, завжди і без того дефіцитну, буде сприяти 
посиленню інфляційного тиску на всі фінансові інструменти держави і в кінце-
вому підсумку завжди виливається в знецінення національної грошової 
одиниці. Інакше кажучи, щоб дати одному, держава має забрати у іншого чи 
інших, причому суттєво більше забрати, враховуючи неминучі при цьому 
витрати, ніж потім віддасть. Це все то й самий багатоликий патерналізм. 

Патерналізм за своєю правовою природою є функціональною константою 
етатистської доктрини податкового права. Його головним призначенням є уможлив-
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лення та максимізація втілення субстанційною державою базових констант її 
податкового права. Іншими словами, у державній податковій політиці батога і 
пряника патерналізму відводиться роль останнього. Проте патерналізм ніколи не 
призводить і в принципі не спроможний призвести до переродження етатистського 
податкового права в персоноцентристське, людиномірне податкове право. За своїм 
юридичним змістом патерналізм найчастіше зводиться до латання дірок у 
позитивному податковому праві держави. 
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ПАТЕРНАЛИЗМ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТАНТА 
ЭТАТИСТСКОЙ ДОКТРИНЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Р. Гаврилюк 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 
ул. Коцюбинского, 2, 58000 Черновцы, Украина 

Патернализм по своей правовой природе является функциональной константой 
этатистской доктрины налогового права. Основным назначением его является максими-
зация и обслуживание действия базисных констант налогового права. В государственной 
налоговой политике кнута и пряника патернализму отводится роль последнего. Однако 
патернализм никогда не приводит и в принципе не способен привести к перерождению 
этатистского налогового права в персоноцентрстское, человекомерное налоговое право. 
По своему юридическому содержанию патернализм чаще всего сводится к латанию дыр в 
позитивном налоговом праве государства. 

Ключевые слова: патернализм, функциональная константа налогового права, суб-
станционное государство, персоноцентрстское, человекомерное налоговое право. 
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PATERNALISM AS A FUNCTIONAL CONSTANT  
OF ETATIST DOCTRINE OF TAX LAW 

R. Havrylyuk 

Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University 
Kotsyubinski Str., 2, UA – 58000 Chernivtsi, Ukraine 

Paternalism in its legal nature is a functional constant of etatist doctrine of tax law. Its main 
assignation is to enable and maximize the implementation of basic constants of tax law by a 
substantive state. In state tax policy of stick and carrot paternalism a part of the latter is 
assigned. Yet, paternalism never causes and, principally, is not able to cause the degeneration 
of etatist tax law into person-centrist, human-like tax law. In its legalistic content paternalism is 
reduced to a band aid approach in a positive tax law of the state. 

Key words: paternalism, functional constant of tax law, substantive state, person- centrist, 
human-like tax law. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ 

А. Мостовий 

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

У статті проаналізовано правовий статус митного брокера на підставі норм чинного 
митного законодавства України. Проведено порівняльно-правовий аналіз нормативних 
положень митних кодексів від 1991 та 2002 рр. з нормами Кодексу 2012 р. Висвітлено 
права, обов’язки та основи юридичної відповідальності митного брокера. 

Ключові слова: правовий статус митного брокера, права, обов’язки та основи юридичної 
відповідальності митного брокера. 

Прийнята редакція Митного кодексу України від 2012 р. містить оновлені 
правила щодо здійснення митно-брокерської діяльності. Інститут митного брокера 
в Україні є досить новим, що потребує проведення ґрунтовних наукових пошуків 
щодо визначення оптимального рівня правового забезпечення діяльності цієї групи 
представників декларантів в рамках митно-правових відносин. 

З’ясуванню проблеми правового статусу митного брокера присвячено невелика 
кількість наукових публікацій. Головно наукові пошуки зосереджено на з’ясуванні 
проблем правового регулювання статусу суб’єктів митних правовідносин, та особли-
востей реалізації їхніх прав та обов’язків. Дослідженням особливостей правового 
статусу суб’єктів митного права, у тому числі і митного брокера присвячені праці 
Є. В. Додіна, С. В. Ківалова, С. Степанюка, Д. В. Приймаченко та ін. 

З метою розкриття поставленої теми дослідження потрібно: проаналізувати 
окреслене в законодавстві поняття митний брокер та його співвідношення з понят-
тями попередніх редакцій Митного кодексу України; окреслити коло прав та обов’яз-
ків цих суб’єктів митних правовідносин; з’ясувати зміст та суть митної брокерської 
діяльності в Україні. 

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов’язане з виконанням широ-
кого кола обов’язків, встановлених різними галузями національного права. Серед 
таких галузей головне місце посідає митне право та визначені у ньому правила 
переміщення товарів через митний кордон. Покликанням митного брокера є сприяння 
суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у виконанні митних формальностей та 
пришвидшенні процесу переміщення товарів через митний кордон шляхом надання 
кваліфікованих послуг декларування товарів. 

Відповідно до чинної редакції Митного кодексу України (далі – МКУ 2012 р.) 
митний брокер – це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний 
кордон України1. 

Основи правового статусу митного брокера вперше були закріплені в 
Положенні про діяльність митних брокерів на території України від 4 вересня 

––––––––– 
1 Ст. 416 Митного кодексу України : офіц. текст : станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
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1992 р1. Незважаючи на те, що в Митному кодексі України від 1991 р.2 не містилося 
жодних положень щодо здійснення митно-брокерської діяльності зокрема, і представ-
ництва загалом, Державний митний комітет цим Положенням створив передумови для 
розвитку інституту представницьких послуг в рамках митно-правових відносин. 
Наступним кроком у розвитку представницьких послуг у сфері державної митної 
справи було Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на 
підставі договору3. У редакціях Митного кодексу України від 2002 та 2012 рр. 
заміщено окремі Глави щодо правового статусу митного брокера4. 

Розгляд питання правового статусу митного брокера варто розпочати із аналізу 
поняття цього інституту, заміщеного в перелічених нормативних актах. 

У контексті історичного розвитку даного інституту його зміст змінювався. Якщо 
згідно з поняттям, заміщеним у Положенні від 1992 р., це могла бути будь-яка українська 
чи іноземна особа, зареєстрована як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності на території 
України, то у редакціях Кодексу 2002 та 2012 рр. до них зачислено підприємства, без 
обмеження їх реєстрації як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

У визначенні, окресленому в Кодексі від 2012 р. встановлено коло суб’єктів, які 
можуть займатися брокерською діяльністю, а саме – підприємства. У цьому випадку 
варто зазначити, що згідно з нормами цивільного та господарського законодавства 
України підприємства – це юридичні особи5. У МКУ 2012 р. міститься власне визначення 
терміна підприємство, – будь-яка юридична особа, а також громадянин-підприємець6. 
Цей підхід законотворця до окреслення понять з різним змістом у різних нормативних 
актах не може вважатися обґрунтованим. Правовий інститут «підприємство» є поняттям 
цивільно-правовим і, відповідно, не може тлумачитися по іншому в нормативних актах 
інших галузей національного законодавства. 

Відмінностями між правовим статусом митного брокера, закріплених в редакціях 
Кодексу 2002 та 2012 рр. є відмова в останньому від вимоги щодо його приналежності 
до групи осіб резидентів. Як вбачається з окресленого в МКУ 2012 р. поняття митного 
брокера, ним може бути будь-яке підприємство без вказівки про його приналежність до 
групи резидентів чи нерезидентів7. З цим правилом важко погодитися з огляду на 
встановлені обмеження щодо осіб декларантів та осіб, які можуть виступати як агенти з 
митного оформлення. Згідно з нормами Кодексу 2012 р. декларантами можуть бути 

––––––––– 
1 Див. Положення про діяльність митних брокерів на території України : Наказ Державного митного 

комітету України від 04.09.1992 р. № 173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/ 
doc/?code=v0173342-92. День 4 вересня вважається неофіційним професійним святом «Днем митного 
брокера України». Див. Лист Державної митної служби України від 16.06.09 №11/4-10.9/5711 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://ambu.org.ua/node/1037 

2 Митний кодекс України: офіц. текст : станом на 12.12.1991 р. № 1970-XII // Відомості Верховної 
Ради України. – 1992. – № 16. – Ст. 203. 

3 Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору : затв. 
Наказом державної митної служби України від 22.07.97 р. № 340 // Офіційний Вісник України. – 1997. – № 43. 

4 Митний кодекс України: офіц. текст : станом на 11.07.2002 р. № 92-IV // Офіційний Вісник України. – 
2002. – № 31. – Ст. 1444. 

5 Ст. 62 Господарського кодексу України; водночас в Україні станом на 01.03.2012 р. зареєстровано 764 
дійсних ліцензій митного брокера, які видано фізичним особам-підприємцям, згідно з Реєстром 
виданих (дійсних) ліцензій на провадження діяльності митного брокера : Лист ДМСУ від 01.03.2012 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1025.19347.0 

6 П. 38 ст. 4 Митного кодексу України : офіц. текст : станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

7 Щодо поняття осіб-резидентів див. п. 50 ст. 4 Митного кодексу України та п. 14.1.213 ст. 14 
Податкового кодексу України, а нерезидентів п. 33 ст. 4 Митного кодексу України та п. 14.1.122. ст. 14 
Податкового кодексу України. 
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тільки резиденти, крім спеціально визначених випадків1. Агентом з митного оформлення 
може бути винятково фізична особа резидент. Якщо митний брокер є особою, яка пред-
ставляє інтереси декларантів, то необґрунтованим видається надання права декларування 
товарів митними брокерами нерезидентами. 

Зміст правового статусу митного брокера має публічно-правовий характер. На 
митного брокера покладаються обов’язки реалізації норм публічно-правової галузі 
права, а саме – митного, і в цьому випадку йдеться про реалізацію публічно-право-
вих інтересів, – дотримання встановленого порядку переміщення товарів через 
митний кордон2. 

Зважаючи на публічно-правовий характер митно-брокерської діяльності, вимо-
гою для її здійснення є ліцензія, що видається в порядку передбаченому для здійснення 
окремих видів господарських операцій3. Вимога застосування ліцензування цього 
виду діяльності є дискусійною. Передусім, про митно-брокерську діяльність можна 
говорити як винятково про господарську діяльність з надання послуг, але з іншого 
боку це також діяльність, що сприяє реалізації завдань державної митної справи. 
Необхідність отримання ліцензії зумовлена саме публічно-правовим характером 
митно-брокерської діяльності. Серед головних завдань ліцензування є захист еконо-
мічних та інших інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави 
певних умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності4. Схоже 
завдання має і державна митна справа, яка має захищати національні економічні 
інтереси. Необхідність ліцензування цього виду діяльності не повинна ставитися під 
сумнів, адже захист економічних інтересів та безпеки українського суспільства є 
однією з найважливіших функцій нашої держави5. 

Отримання ліцензії відбувається на підставі заяви зацікавленої особи (підприєм-
ства) до відповідного органу ліцензування6. Органом ліцензування митно-брокерської 
діяльності є Міністерство доходів і зборів України. Варто зазначити, незважаючи на 
встановлену в Законі вимогу про визначення форми заяви на отримання ліцензії, на 
сьогодні і надалі немає нормативного акту, в якому б була передбачена така форма 
заяви на отримання ліцензії на здійснення митно-брокерської діяльності7. На сайті 
Міндоходів України розміщено форму заяви, яка має лише рекомендаційний характер8. 

––––––––– 
1 Див. ч. 2 ст. 265 Митного кодексу України : офіц. текст : станом на 19.09.2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
2 Див. ч. 1 ст. 257 Митного кодексу України: офіц. текст : станом на 19.09.2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
3 Див. ст. 405 Митного кодексу України, а також п. 35 ч. 2 ст. 9 Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. – № 36. – Ст. 299. 

4 Концепція розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.1996 р. № 1164 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-96-%D0%BF/print1363182405795149 

5 Див. ст. 17 Конституції України: офіц. текст : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. станом на 1 січня 2006 р. – К. : 
Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5. 

6 Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 
14.11.2000 р. № 1698 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001. 

7 Абз. 1 ст. 10 Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 
01.06.2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299. 

8 Пор. Про ліцензування посередницької діяльності митних брокерів : Лист Державної митної 
служби України від 12.06.2009 р. № 11/6-10.9/5588-ЕП та Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів 
України за посиланням http://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/diyalnist-mitnih-
poserednikiv/mitni-brokeri/62546.html  
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У разі подання заяви до неї має бути долучений документ, що підтверджує 
державну реєстрацію заявника як суб’єкта господарської діяльності1 та копія 
договору про страхування діяльності митного брокера на суму не менше 2000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян2. Страхування діяльності митного 
брокера пов’язане із забезпеченням відшкодування збитків, завданих третім особам 
внаслідок неналежного виконання митним брокером свої обов’язків, або порушення 
ним норм чинного законодавства. Цей вид обов’язкового страхування створює 
гарантії для третіх осіб компенсації їх матеріальних збитків, завданих ненавмис-
ними діями митного брокера.  

Разом із зазначеними вище документами повинен бути наданий також опис 
документів у двох примірниках, на одному з яких посадова особа контролюючого 
органу проставляє відмітку про прийняття. 

Після прийняття документів контролюючий орган зобов’язаний прийняти 
рішення про надання або ж відмову у наданні ліцензії на здійснення митно-
брокерської діяльності. Термін на розгляд документів та винесення рішення становить 
десять робочих днів від дати надходження заяви та усіх необхідних документів. 
Після прийняття рішення та повідомлення про це заявника на останнього поклада-
ється обов’язок внеси плату за отримання ліцензії. 

Факт отримання ліцензії не надає права митному брокерові надавати послуги з 
декларування товарів. Безпосередня реалізація цього виду діяльності потребує 
виконання додаткових вимог, однією з них є наявність у штаті такого підприємства 
агента з митного оформлення або укладення з таким трудового договору3. На 
відміну від юридичної особи, фізична особа підприємець може поєднувати в собі 
правовий статус і митного брокера, і агента з митного оформлення в одній особі. 

Агент з митного оформлення – це фізична особа-резидент, що перебуває в 
трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах 
особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному 
органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також 
документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформ-
лення4.  

Агент з митного оформлення є правонаступником представника митного 
брокера, що було передбачено у редакції МКУ від 2002 р.5. 

Основна відмінність між правовим статусом митного брокера та його агентом 
є повноваження щодо декларування товарів та виконання митних формальностей. 
Декларування відбувається шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, 
усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення 
через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх 
––––––––– 

1 Таким документом є Виписка з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій 
України, див. п. 4 ст. 3 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : 
Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // Офіційний вісник України. –2003. – № 25. – Ст. 1172. 

2 Згідно з Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду 
господарської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 // Офіційний 
вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1212. 

3 Див. п. 6 Ліцензійні умови провадження посередницької діяльності митного брокера : Наказ 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної 
служби України від 13.05.2009 р. №89/445 // Офіційний Вісник України. – 2009. – № 41. – Ст. 1386. 

4 Ст. 418 Митного кодексу України : офіц. текст : станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5 Пор. Гл. 26 Митного кодексу України : офіц. текст : станом на 11.07.2002 р. № 92-IV // Офіційний 
Вісник України. – 2002. – № 31. – Ст. 1444. 
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митного контролю та митного оформлення1. Отже, можемо спостерігати, що брокер 
бере на себе обов’язок заявлення відомостей про переміщувані товари, а агент з 
митного оформлення – обов’язок пред’явлення таких документів митним органам.  

Отримання ліцензії покладає на митного брокера і, відповідно, агента з 
митного оформлення, який перебуває з ним у трудових відносинах, обов’язок 
виконання ліцензійних вимог організаційного та кваліфікаційного характеру, 
окреслених на сьогодні у спільному наказі ДКУзПРП та ДМСУ Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, який 
прийнято у 2009 р.(далі – Наказ)2. Цей Наказ не відповідає вимогам нової редакції 
МКУ і потребує реформування з метою встановлення прозорих умов ведення митно-
брокерської діяльності. Варто зазначити, що у Наказі передбачено кваліфікаційні 
вимоги до представника митного брокера, водночас у тексті Кодексу 2012 р. не 
вказано жодної вимоги, окрім як наявність оформлених трудових відносин між 
агентом та митним брокером. Іншою неузгодженістю між нормами Кодексу і 
чинного Наказу є обов’язок здачі іспиту представником митного брокера з метою 
підтвердження його кваліфікаційних вимог. У новій редакції Кодексу такої вимоги 
немає. Згідно з текстом Наказу, кваліфікаційні вимоги передбачають: мати або здобувати 
вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту; володіти 
спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи. З огляду на 
прийняття нової редакції Митного кодексу постає питання, чи є необхідність 
підтвердження спеціальних знань агента з митного оформлення через здачу іспиту 
та отримання кваліфікаційного свідоцтва, як було з підтвердженням спеціальних 
знань для представників митного брокера. При цьому підтвердженням спеціальних 
знань є винятково результати іспиту, проведеного згідно з вимогами, встановле-
ними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи3. Своєю чергою диплом про вищу 
освіту, або довідка про навчання в навчальних закладах (за денною (очною), 
дистанційною чи іншою формою навчання) є довідковими. 

У митницях і надалі присутня практика прийняття іспитів осіб, бажаючих мати 
свідоцтво представника митного брокера. Видача свідоцтва державного зразка є 
підставою клієнтам митного брокера бути упевненими в професіоналізмі та 
гарантії якісного виконання представницьких функції при декларуванні товарів. З 
огляду на це, незрозумілим є відмова від проведення випробувального тестування 
осіб, які працюватимуть у митних брокерів, та представляти інтереси його клієнтів. 

Сукупність прав та обов’язків митного брокера і становить основу його 
правового статусу. Складовою правового статусу митного брокера є права і обов’язки, 
передбачені в рамках здійснення декларування товарів4. До обов’язків декларантів 
належать: 

––––––––– 
1 Ч. 1 ст. 257 Митного кодексу України : офіц. текст станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
2 Див. Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного 

брокера : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, 
Державної митної служби України від 13.05.2009 р. № 89/445 // Офіційний вісник України. – 2009. – 
№ 41. – Ст. 1386. 

3 Див. Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів : Наказ 
Державної митного служби України від 18.08.2009 р. № 767 // Офіційний вісник України. – 2009. – 
№ 73. – Ст. 2521. 

4 Див. п. 5 ст. 266 Митного кодексу України : офіц. текст станом на 19.09.2013 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
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1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призна-
чення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом; 

2) на вимогу органу доходів і зборів пред’явити товари, транспортні засоби 
комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення; 

3) надати органу доходів і зборів передбачені законодавством документи і 
відомості, необхідні для виконання митних формальностей; 

4) у випадках, визначених МКУ 2012 р. та Податковим кодексом України, 
сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату відповідно до розділу X цього 
Кодексу; 

5) у випадках, визначених МКУ 2012 р. та іншими законами України, сплатити 
інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів1. 

До прав декларанта, відповідно, і митного брокера, належать:  
1) з дозволу органу доходів і зборів здійснювати фізичний огляд товарів з 

метою перевірки їх відповідності до опису (відомостям), зазначеному у товаро-
супровідних документах, брати проби та зразки товарів; 

2) вимагати від органу доходів і зборів випуску товарів за умови забезпечення 
сплати митних платежів відповідно до розділу X МКУ 2012 р. 

Безпосереднє виконання представницьких послуг на користь власника переміщу-
ваних товарів можливим є після укладення договору про надання митно-брокерсь-
ких послуг2. Правовий статус митного брокера не обмежується тільки публічно-
правовим аспектом, його діяльність тісно пов’язана з реалізацією приватноправо-
вого статусу в рамках виконання договорів про надання послуг. Беручи до уваги 
диспозитивний метод регулювання цивільних правовідносин, необхідно окреслити 
головні права та обов’язки учасників цього правовідношення згідно з цивільним 
законодавством України.  

Договірні відносини між митним брокером та особою довірителем повинні 
бути оформлені Договором доручення3. Відповідно до положень цивільного 
законодавства до обов’язків довірителя належать: 

1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення; 
2) відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення. 
3) негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням 

доручення. 
4) виплатити повіреному плату за надані послуги. 
Обов’язками довіреної особи (повіреного) є: 
1) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання 

його доручення; 
2) після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до 

його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закін-
чився, і надати звіт про виконання доручення та виправдані документи, якщо це 
вимагається за умовами договору та характером доручення; 

3) негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення. 
Права учасників цього правочину кореспондуються з обов’язками контрагента. 

Наприклад, правом повіреної особи (митного брокера) є вимагати оплати наданих 

––––––––– 
1 Ч. 1 ст. 266. Митного кодексу України : офіц. текст станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
2 Там само. – Ст. 417. 
3 Глава 68 Цивільного кодексу України : офіц. текст станом на 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний 

вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461. 
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послуг, натомість правом довірителя є вимагати повного та своєчасного виконання 
обов’язків за договором доручення. 

Інший елемент правового статусу митного брокера є юридична відповідальність. 
Юридична відповідальність митного брокера охоплює застосування санкцій митного, 
адміністративного, кримінального права, а також цивільних і господарсько-правових 
санкцій. У зв’язку з покладенням на митного брокера обов’язку сплати митних 
платежів на нього також поширюються санкції встановлені податковим законодав-
ством України1. 

В окремому розділі Митного кодексу 2012 р. передбачено відповідальність за 
порушення митних правил2. За порушення митних правил, брокер несе адміні-
стративну відповідальність, передбачену в митному законодавстві. У цьому випадку 
відповідальність застосовується за самостійні дії брокера. Недотримання вимог 
митного законодавства може бути також пов’язане з відсутністю у декларанта 
необхідних відомостей у зв’язку з недобросовісним виконанням обов’язків довірите-
лем за договором про надання брокерських послуг. Чинне митне законодавство не 
розрізняє прямого та непрямого представництва. Згідно з нормами цивільного права 
України представник діє від імені особи, яку він представляє і за її рахунок3. Беручи до 
уваги основи регулювання правовідносин між довірителем та довіреною особою, 
можна стверджувати, що відповідальність має бути покладено саме на довірителя у 
випадку неточності відомостей про переміщувані через митний кордон товари4. 
Виходом з цієї ситуації є правові рішення встановлення особливостей відповідальності 
за порушення митних правил5. Відповідальність митних перевізників обмежується 
виконанням митних формальностей, пов’язаних з декларуванням товарів та сплатою 
митних платежів. За об’єктивність змісту інформації у митних документах, а також за 
стан і комплектність товарів відповідальним повинен бути довіритель. 

У рамках нормативного закріплення правового статусу митного брокера 
доводиться спостерігати ситуацію конфлікту норм митного законодавства. Як уже 
було зазначено, на митного брокера покладено обов’язок заявлення відомостей про 
переміщувані товари, а на агента з митного оформлення, – обов’язок пред’явлення 
документів. З огляду на вищезазначене, виникає запитання, на якій підставі агента 
з митного оформлення можна притягувати до адміністративної, тим більше до 
кримінальної відповідальності? 

Така неузгодженість норм Митного кодексу має бути усунена через внесення 
чіткості визначення порядку відповідальності, а також окреслення прав і обов’язків 
відповідних учасників митних правовідносин.  

Розгляд питання кримінальної відповідальності митного брокера буде неповним 
без вказівки про одну з підстав позбавлення ліцензії митного брокера, а саме – 
притягнення посадових осіб митного брокера до кримінальної відповідальності та 

––––––––– 
1 Див. Главу 11 Податкового кодексу України : офіц. текст станом на 02.12.2010 р. № 2755-VI // 

Офіційний Вісник України. – 2010. – № 92. 
2 Див. Розділ XVІІІ Митного кодексу України : офіц. текст станом на 19.09.2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
3 Ст. 1003 Цивільного кодексу України : офіц. текст станом на 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний 

вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461. 
4 Див. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 03 червня 2013 р. у справі 

№ 5011-73/15143-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 
31802273 

5 Див. ст. 460 Митного кодексу України : офіц. текст станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
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застосування до них покарання у вигляді позбавлення права займатися певною 
діяльністю1. Цей вид кримінальної відповідальності як додаткове покарання може 
бути призначене і у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу за умови, що з 
урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв’язку із заняттям 
певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за 
неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю2. Застосування цього виду покарання не обмежене тільки кримінально-
караними діяннями у вигляді контрабанди, а поширюється і на інші види злочин-
них діянь, можна припустити, що це і хабар, і підроблення документів, а також 
інші, передбачені в розділах Кримінального кодексу. Злочини проти власності чи 
Злочини сфері господарської діяльності. Іншою підставою для анулювання ліцензії 
митного брокера є обставина невиконання ліцензійних вимог, як і для будь-якого 
іншого виду господарської діяльності. 

У рамках реалізації юридичної відповідальності на особливу увагу заслуговує 
питання розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є 
конфіденційною. В МКУ 2012 р. передбачено, що за такі дії митний брокер та його 
працівники – агенти з митного оформлення несуть кримінальну та адміністративну 
відповідальність3. 

Особливості застосування фінансової відповідальності врегульовано у Податковому 
кодексі України. За дії, що призвели до невиконання або неналежного виконання 
вимог, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, на осіб 
правопорушників накладаються фінансові санкції у вигляді штрафу та пені. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що незважаючи на всі нововведення в МКУ 
2012 р., правовий статус митного брокера потребує узгодження правових норм не 
тільки митного, але й інших галузей національного законодавства. Встановлення 
прозорих та уніфікованих норм створить передумови для забезпечення реалізації 
законних інтересів не тільки митного брокера, а також і осіб, які користуються 
їхніми послугами. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ТАМОЖЕННОГО БРОКЕРА В УКРАИНЕ 

А. Мостовой 

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

В статье изложен анализ правового статуса таможенного брокера на основании норм 
действующего таможенного законодательства Украины. Проведен сравнительно-правовой 
анализ нормативных положений таможенных кодексов 1991 и 2002 годов с нормами 
Кодекса 2012 года. Освещены права, обязанности и основы юридической ответственности 
таможенного брокера. 

Ключевые слова: правовой статус таможенного брокера, права, обязанности и основы 
юридической ответственности таможенного брокера. 



А. Мостовий 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60 211 

FEATURES OF REALIZATION OF LEGAL STATUS  
OF CUSTOM BROKER ARE IN UKRAINE 

A. Mostovyi 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article is dedicated to the analysis of the legal status of customs broker under the applicable rules 
of customs legislation of Ukraine. A comparative analysis of legal regulations of customs codes 1991 and 
2002 with the norms of the Code of 2012 year is done. The rights, obligations and legal liability basis of a 
customs broker are higlighted. 

Key words: legal status of customs broker, rights, duties and responsibilities of legal foundations 
customs broker. 

Стаття: надійшла до редакції 17.04.2014 
прийнята до друку 19.06.2014 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60. С. 212–220 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 60. P. 212–220 

© Янюк Н., 2014 

УДК 342.925:342.842 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА  
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ ПО ВИБОРЧИХ СПОРАХ 

Н. Янюк 

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

Досліджено проблеми інституту процесуального представництва по виборчих спорах, 
що розглядаються в адміністративних судах. У статті визначено поняття процесуального 
представництва, його цілі, особливості процесуального представництва в адміністративних 
судах по виборчих спорах.  

Досліджено процесуальні правовідносини, що виникають при представництві: їх суб’єкти, 
об’єкти, зміст, передумови та підстави. Стаття є комплексним науковим дослідженням 
теоретичних і практичних питань правового регулювання процесуального представництва у 
виборчому процесі в адміністративних судах.  

Ключові слова: процесуальне представництво, виборчий спір, суб’єкт виборчого 
процесу, адміністративний позов. 

Вибори є обов’язковою ознакою демократичної держави, тож у подальшому 
виборче законодавство зазнає суттєвих змін, а це потребує і оновлення процесуаль-
ного законодавства в частині забезпечення судового захисту виборчих прав громадян. 

Сьогодні в Україні основою регулювання питання представництва у судовому 
процесі є конституційне положення ст. 59 Основного Закону, що передбачає право 
кожного на правову допомогу і вільний вибір захисника своїх прав. У цивільному 
процесі панує думка, що процесуальне представництво – це «врегульована 
процесуальними нормами форма надання допомоги, в тому числі правової, однією 
особою (представником) іншій (особі, яку представляють) шляхом вчинення 
представником в межах наданих йому повноважень від імені та в інтересах 
останньої комплексу процесуальних дій» [1, с. 15]. Такі дії мають бути пов’язані з 
розглядом та вирішенням відповідної справи в суді. Питання процесуального 
представництва законодавчо закріплене у процесуальному законодавстві, у тому 
числі й Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАС України). 
Однак потреба у правовій допомозі є не єдиною підставою залучення до участі 
представника. Часто ведення судової справи об’єктивно потребує такої участі, 
зокрема під час захисту в судах прав та законних інтересів колективних суб’єктів. 
До такої групи потрібно зачислити і політичні партії (блоки), що є суб’єктами 
виборчого процесу.  

Саме проблема представництва у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з 
виборчим процесом чи процесом референдуму (виборчих спорів), стала предметом 
дослідження цієї статті. Окремі аспекти особливостей провадження у справах, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, висвітлені у наукових 
працях та судовій практиці, зокрема у дослідженнях О. В. Бачерікова [2], Т. І. Кри-
си [3], Р. О. Куйбіди [4], В. С. Заяця [5], М. І. Смоковича [6; 7] та ін.  

Головною метою цієї статті є визначити поняття і виявити особливості проце-
суального представництва у виборчих спорах і формулювати пропозиції щодо 
врегулювання окремих проблем, які виникають у судовій практиці. 
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Загалом інститут представництва має досить давню історію і був відомий ще 
римському праву. Спочатку питання представництва виникло у майнових відносинах, 
а поступово було сформовано ідею допустимості залучення представника у цивіль-
ному процесі [8, с. 275]. Подальший розвиток законодавчого регулювання у різних 
сферах суспільних відносин вплинув на широке використання послуг представника. 
Попри різні зміни, які відбулися за цей багатовіковий період в історії людства, 
інститут процесуального представництва став невід’ємним елементом судового 
процесу.  

Інститут представництва у вітчизняному цивільному процесі був сформований 
у другій половині ХХ ст. разом з прийняттям процесуального законодавства. З поши-
ренням судового захисту на різні суспільні відносини, що зумовили відповідні 
зміни й у процесуальному представництві. Відносно новим питанням стало 
процесуальне представництво у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим 
процесом чи процесом референдуму (виборчих спорах). Це питання виникло 
відносно недавно і можна виділити два етапи у його розвитку, зокрема – перший, 
що відбувався у межах цивільного процесу і другий – сучасний, пов’язаний зі 
створенням в Україні адміністративних судів, до юрисдикції яких належить розгляд 
виборчих спорів, що передбачено у п. 6 частини другої ст. 17 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі КАС України).  

У ст. 21 Закону Української РСР «Про вибори до місцевих Рад народних 
депутатів» від 27 червня 1979 р. уперше було передбачено процедуру оскарження, 
у тому числі й судового, таких дій як невключення, неправильне включення у 
список або виключення з списку виборців, а також допущені в списку неточності у 
зазначенні прізвища, імені, по батькові та інших даних про виборця. Законом було 
визначено, що рішення виконавчого комітету Ради народних депутатів могло бути 
оскаржене в районний (міський) народний суд, рішення якого було остаточним. 
Але процесуальне законодавство на той час не містило механізму судового 
оскарження, тому норма залишалася переважно декларативною. Лише 23 січня 
1981 р. Цивільний процесуальний кодекс УРСР (1963 р.) було доповнено Главою 30 
«Скарги на неправомірність в списках виборців та в списках громадян, які мають 
право брати участь у референдумі», а 19 січня 1990 р. – Главою 30-А «Скарги на 
рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах 
депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних 
Раді заяв про скасування рішень виборчих комісій», поступово Цивільний процесуаль-
ний кодекс УРСР було доповнено Главами: 30-Б, 30-В і 30-Г, які стосувалися 
процедури оскарження до суду дій, рішень чи бездіяльності, які мали місце під час 
виборчого процесу. У такій редакції Кодекс діяв до 2005 р., коли набули чинності 
Цивільно-процесуальний кодекс і Кодекс адміністративного судочинства України. 
Саме відтоді виборчі спори стали предметом юрисдикції адміністративних судів. 

Безпосередньо питання процесуального представництва у виборчих спорах визна-
чалося відповідним виборчим законодавством, яке характеризувалося постійною 
динамічністю. Негативна практика щодо прийняття нового виборчого законодавства 
фактично напередодні виборчої кампанії часто створює низку проблем у його застосу-
ванні і спричиняє конфліктні ситуації, а «наявність юридичного конфлікту між 
суб’єктами правових публічно-правових відносин» є передумовою виникнення 
публічно-правового спору [9, с. 8].  

Законодавство деяких зарубіжних держав передбачає, що виборчі спори належать 
до конституційно-правових і розглядаються в порядку загального судочинства. 
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Наприклад, у ч. 1 § 40 Кодексу адміністративного судочинства Німеччини зроблено 
застереження, що звернення до адміністративного суду можливе у всіх спорах 
публічно-правового характеру, окрім конституційно-правового [10, с. 121].  

За законодавством України виборчі спори як збірна категорія справ, що 
виникають з виборчого процесу чи процесу референдумів, національним законодав-
ством були зачислені до юрисдикції адміністративних судів (п. 6 частини другої 
ст. 17 КАС України). У літературі наявна думка про те, що «виборчий спір» можна 
розглядати як «справи адміністративної юрисдикції за позовом суб’єктів виборчого 
процесу з приводу порушення їхніх прав, свобод та інтересів під час призначення, 
підготовки й проведення виборів» [4, с. 6]. 

Суб’єктний склад виборчих спорів та строки проведення виборчої кампанії 
зумовлюють низку процесуальних моментів, серед яких: особливість встановлення 
підсудності окремих видів таких справ, скорочені строки провадження у справі, 
відсутність інституту забезпечення позову, наявність особливостей щодо перегляду 
судових рішень. До того ж у судовій практиці іноді виникають питання щодо розгляду 
виборчих спорів вже після закінчення відповідного етапу виборчого процесу. 
Зокрема, суд визнає рішення протиправним, але через те, що цей етап виборчого 
процесу завершився, суд відмовляє в задоволенні позову в частині зобов’язання 
комісії усунути порушення або відновити порушене право позивача, оскільки комісія 
після закінчення етапу не має відповідних повноважень на це. Як наголошує суддя 
Вищого адміністративного суду України М. І. Смокович, практично суд обмежений у 
виборі відповідного способу відновлення цього права [6, с. 107].  

Враховуючи ці та інші моменти у Кодексі адміністративного судочинства 
провадження у справах, що виникають з виборчих спорів, виділені в окрему главу, 
до якої увійшли такі види справ: оскарження рішень, дій або бездіяльності 
виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій (ст. 172); уточнення 
списку виборців (ст. 173); оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 
підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих 
працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори 
та референдум (ст. 174); оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх 
довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій 
партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, 
інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів 
виборчого процесу (ст. 175); скасування реєстрації кандидата на пост Президента 
України (ст. 176). 

В юридичній літературі слушно наголошено, що застосовуючи процесуальні 
норми, адміністративний суд повинен враховувати вимоги матеріального законодав-
ства, оскільки практика законотворення засвідчує, що зміни до процесуального 
законодавства завжди відстають від змін до норм матеріального права. Однак, 
керуючись тим, що адміністративний процес не можуть регулювати інші закони, 
крім КАС України, порядок звернення до адміністративного суду, розгляду та 
вирішення адміністративним судом виборчих спорів не можуть встановлювати 
законодавство про вибори і референдум, тобто процесуальні інститути не можна 
замінити нормами матеріального законодавства без внесення змін до процесуального 
закону. Проте з урахуванням матеріального законодавства можуть бути скориговані, 
наприклад, положення КАС про те, хто має право на звернення до адміністративного 
суду у тому чи іншому виборчому спорі [4, с. 406–407]. 
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Певної кореляції зазнав інститут представництва у виборчих спорах. КАС 
України передбачає два підходи щодо регулювання питання представництва у 
справах адміністративної юрисдикції – загальний і спеціальний. Загальний підхід 
визначений у ст.ст. 56–58 цього Кодексу, в яких викладено вимоги та обмеження, 
які мають дотримуватися при виборі представника, а також порядок оформлення 
документів, які підтверджують повноваження представника. Аналіз загальних 
вимог щодо представництва дає змогу виділити такі моменти:  

1) представників можуть мати сторони і треті особи; 
2) представником може бути фізична особа, наділена адміністративною проце-

суальною дієздатністю; 
3) права представника засвідчуються договором або відповідно до закону. 
Останній пункт дає підстави вести мову про два види представництва – 

обов’язкове (за законом) і добровільне (за договором). Представник наділений 
певними повноваженнями в суді і його дії мають бути спрямовані на забезпечення 
у судовому процесі інтересів тих, кого він представляє. У літературі є визначення 
поняття представництва у судовому адміністративному процесі як «сукупності 
адміністративних процесуальних правовідносин, в яких одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право вчиняти юридично значимі процесуальні дії від імені 
іншої особи, охоронювані законом інтереси якої вона представляє або на захист 
прав, свобод та інтересів якої діє у адміністративних судах» [5, с. 7].  

Спеціальний підхід використовують під час здійснення представництва у 
справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдумів. У ст. 178 КАС 
України законодавець передбачив особливості здійснення представництва у справах, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Згідно із ч. 1 цієї статті 
особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована як уповноважений представ-
ник або довірена особа кандидата, діє як представник відповідного кандидата у 
справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження. Згідно із 
ч. 3 цієї статті Кодексу документом, що підтверджує повноваження таких представ-
ників, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому законами про 
вибори. Згідно із ст. 104 Закону України «Про вибори Президента України» суб’єк-
том оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, окремого члена 
виборчої комісії може бути суб’єкт виборчого процесу. Відповідно до ст. 12 цього 
Закону суб’єктами виборчого процесу є: 

1) виборець; 
2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України 

«Про Центральну виборчу комісію»; 
3) кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, встановле-

ному цим Законом; 
4) партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України; 
5) уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партій 

(блоків) – суб’єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента 
України. 

Аналогічний підхід щодо визначення «суб’єктів виборчого процесу» міститься 
і в Законі України «Про вибори народних депутатів України». Відповідно до ст. 12 
Закону до таких осіб належать: 1) виборець; 2) Центральна виборча комісія, а 
також інша виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону; 3) партія, що 
висунула кандидата у депутати; 4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, 
встановленому Законом; 5) офіційний спостерігач від партії, яка висунула канди-
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датів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидатів у депутати в одно-
мандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, 
встановленому Законом.  

Під час визначення кола осіб, які можуть виступати представниками, доцільно 
виділити основну вимогу – наявність права голосу на відповідних виборах. Саме ця 
вимога має значення для участі у самому процесі виборів чи референдуму. Це 
визначає вимогу щодо громадянства України, досягнення повноліття і дієздатність 
в особи. Зазначені моменти є підставою виникнення адміністративної процесуальної 
дієздатності, що відповідає положенню ч. 2 ст. 48 КАС України. Також доцільно 
врахувати обмеження щодо можливості бути представником у суді.  

Згідно із ст. 66 Закону України «Про вибори Президента України» уповнова-
женим представником або довіреною особою кандидата на пост Президента 
України не може бути член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець 
рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби 
безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 
Зазначені вимоги є додатковими до тих, які передбачені у ст. 57 КАС України. 

Права представника мають засвідчуватися посвідченням, яке особа отримує у 
встановленому відповідним виборчим законом порядку. Для загальнодержавних 
виборчих процесів характерним є те, що такі посвідчення видає Центральна 
виборча комісія України (далі – ЦВК України). ЦВК України не пізніше третього 
дня після надходження законодавчо визначених документів реєструє уповнова-
женого представника кандидата чи партії (виборчого блоку), довірену особу 
кандидата у Президента України та видає посвідчення за формою, встановленою 
ЦВК України.  

Згідно зі ст. 67 Закону України «Про вибори Президента України» кандидат на 
пост Президента України може мати не більше п’яти довірених осіб в єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному 
територіальному окрузі. Довірені особи кандидата крім того, що ведуть агітацію за 
обрання його Президентом України, сприяють кандидату на пост Президента 
України у проведенні виборчого процесу, також представляють інтереси кандидата 
у відносинах з виборчими комісіями, іншими державними органами та органами 
місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, 
виборцями. Враховуючи ці моменти, можна дійти висновку, що довірені особи 
мають право представляти інтереси кандидата в адміністративних судах. 

У ч. 5 ст. 75 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передба-
чено, що партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному 
окрузі, може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі 
та не більше двох уповноважених осіб у кожному одномандатному окрузі. Однак 
законодавцем зроблено застереження, що уповноважена особа не є самостійним 
суб’єктом виборчого процесу. А згідно із ч. 2 ст. 75 цього Закону уповноваженою 
особою не можуть бути: 1) члени виборчої комісії; 2) посадова особа органу виконав-
чої влади або суду, правоохоронних орагнів, органів влади Автономної Республіки 
Крим чи органів місцевого самоврядування; 3) військовослужбовець; 4) особа, яка 
проходить альтернативну (невійськову) службу. 

Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) виписані у ч. 14 ст. 75 
Закону України «Про вибори народних депутатів України», зокрема виділено право 
«представляти інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім 
Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами 
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місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб’єктами виборчого процесу на 
території відповідного виборчого округу». Стаття не називає інших осіб, які мають 
право представляти інтереси політичної партії у відносинах з органами публічної 
влади та їх посадовими особами, у тому числі й щодо оскарження. Порушення цієї 
вимоги може стати предметом звернення до адміністративного суду. Зокрема, у 
вересні 2012 р. Політична партія «УДАР» Віталія Кличка» звернулася з позовом до 
окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного 
виборчого округу № 20 (далі – ОВК, відповідач), голови ОВК Г. Ф. Іщук про 
визнання протиправною та скасування постанови ОВК від 12 вересня 2012 р. № 4, 
визнання протиправними бездіяльності та дій ОВК, визнання протиправними 
бездіяльності та дій голови ОВК, визнання невиконання головою ОВК Г. Ф. Іщук 
обов’язків щодо повернення скарги одноразовим грубим порушенням законодав-
ства про вибори. 

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що відповідачі, всупереч вимогам 
статей 108-111 Закону України від 17 листопада 2011 р. «Про вибори народних 
депутатів України», прийняли до розгляду скаргу від 10 вересня 2012 р. юриста 
Горохівського районного штабу Партії регіонів в одномандатному виборчому окрузі 
№ 20 М. П. Вілюка з приводу порушення правил передвиборної агітації.  

Як вбачається з матеріалів справи, суб’єктом звернення до ОВК є юрист 
Горохівського районного штабу Партії регіонів в одномандатному виборчому 
окрузі № 20 М. П. Вілюка, проте він не належить до суб’єктів звернення зі скаргою, 
перелічених в ч. 1 ст. 108 Закону України «Про вибори народних депутатів України», а 
отже, є неналежним суб’єктом звернення зі скаргою. 

Постановою Волинського окружного адміністративного суду від 15 вересня 
2012 р. було визнано протиправною та скасовано постанову ОВК від 12 вересня 
2012 р. Львівський апеляційний адміністратвиний суд постанову Волинського 
окружного адміністративного суду від 15.09.2012 р. залишив без змін [11].  

Інша ситуація трапилася під час розгляду справи за позовом політичної партії 
«Партія регіонів» у Львівському окружному адміністративному суді. Судом було 
встановлено, що уповноважена особа Партії регіонів в одномандатному виборчому 
окрузі № 123 В. В. Терентьєв уповноважив О. А. Семенюк представляти інтереси 
Партії регіонів в Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня, 
а також при веденні справи в усіх судових установах, тобто фактично передоручив 
свої повноваження іншій особі. Така процедура передоручення не допустима ні з 
погляду матеріального права – не допускається Законом України «Про вибори 
народних депутатів України» (ч. 14 ст. 75), ні з погляду процесуального законодав-
ства – не передбачена у Кодексі адміністративного судочинства України (ст. 178). 
Позовну заяву політичної партії «Партія регіонів» в особі В. В. Терентьєва було 
залишено без розгляду, про що суд виніс ухвалу [12].  

Варто також звернути увагу на те, що офіційний спостерігач від іноземних 
держав, міжнародних організацій не є самостійним суб’єктом виборчого процесу і 
не наділений правом звертатися з адміністративним позовом. Однак видається 
некоректним вживання у ч. 1 ст. 108 Закону України «Про вибори народних депу-
татів України» серед переліку осіб, які мають право на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності, що стосуються виборів народних депутатів України, терміна 
«офіційний спостерігач», без уточнення виду таких офіційних спостерігачів. Хоча 
такі спостерігачі можуть бути суб’єктом звернення зі скаргою в позасудовому 
порядку. Деякі зауваження щодо цього вже були висловлені суддями Вищого 
адміністративного суду України [6, с. 106]. 
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Відповідні особи з моменту реєстрації набувають статусу суб’єкта виборчого 
процесу і наділяються адміністративною процесуальною дієздатністю. У цьому випадку 
конституційно-процесуальна дієздатність збігається з адміністративною процесуальною. 

У ч. 2 ст. 98 Закону України «Про всеукраїнський референдум» зазначено, що 
порядок звернення до суду з адміністративним позовом, що стосується процесу 
референдуму, встановлюється КАС України. У КАС України передбачено, що право 
звернення з адміністративним позовом має особа, яка відповідно до закону про 
референдум зареєстрована як уповноважена особа ініціативної групи референдуму 
(ч. 2 ст. 178 КАС України). Порядок утворення ініціативної групи та її реєстрація 
передбачені у ст.ст. 30, 31 Закону України «Про всеукраїнський референдум». 
Ініціативна група референдуму набуває процесуальної дієздатності лише з моменту 
її реєстрації. Згідно із ч. 1 ст. 67 Закону України «Про Всеукраїнський референдум» 
ініціативна група з проведення Всеукраїнського референдуму може мати не більше 
п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму та не більше 
двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі референдуму. Уповно-
важена особа не є самостійним суб’єктом процесу референдуму, але згідно із ч. 7 
ст. 67 Закону представляє інтереси суб’єкта процесу референдуму у відносинах з 
судами, що відповідає положенню КАС України.  

Документом, що підтверджує повноваження представника у такому разі, є 
посвідчення, видане відповідно до закону про референдум (ч. 3 ст. 178 КАС України).  

Однак у КАС України серед суб’єктів звернення до адміністративного суду 
передбачено «ініціативну групу референдуму» та «інших суб’єктів ініціювання 
референдуму» (ст.ст. 172, 175). Видається некоректним використання у КАС 
України терміна «інший суб’єкт ініціювання референдуму», а доречним буде заміна 
на термін «суб’єкти призначення (проголошення) Всеукраїнського референдуму», 
що відповідає ч. 1 і 2 ст. 14 Закону України «Про Всеукраїнський референдум». До 
суб’єктів ініціювання та призначення (проголошення) Всеукраїнського референдуму 
належать Президент України і Верховна Рада України.  

Узагальнення практики щодо розгляду судами виборчих спорів містила 
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 лютого 2007 р. 
«Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміні-
стративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдумів». Однак Постановою 
Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 лютого 2013 р. № 6 названу 
Постанову від 02.02.2007 р. було визнано такою, що втратила чинність [13]. 

Так представництво у виборчих спорах можна визначити як право суб’єкта 
виборчого чи референдного процесу, уповноваженого на підставі законодавства, 
здійснювати в адміністративному суді процесуальні дії від імені та в інтересах 
кандидата чи політичної партії (виборчого блоку), суб’єкта ініціювання та 
призначення (проголошення) Всеукраїнського референдуму, з метою сприяння у 
вирішенні публічно-правових спорів, що виникли в ході відповідного виборчого 
процесу чи процесу референдуму. Повноваження представника мають визначатися 
відповідно до вимог ст. 59 КАС України. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДАХ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРАХ 

Н. Янюк 

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

Статья посвящена исследованию проблем института процессуального представитель-
ства в избирательных спорах. В статье определено понятие процессуального представи-
тельства, его цели, особенности процессуального представительства в избирательных 
спорах, которые рассматриваются в порядке административного судопроизводства.  

Проводятся исследование процессуальных правоотношений, которые возникают при 
представительстве: их субъекты, объекты, сущность, причины и основания. Статья 
является комплексным научным исследованием теоретических и практических вопросов 
правового регулирования процессуального представительства в административных судах 
в избирательных спорах.  

Ключевые слова: процессуальное представительство, избирательные споры, субъект 
избирательного процесса, административный иск. 
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SPECIFIC REPRESENTATION  
IN THE ADMINISTRATIVE JUSTICE  

OF ELECTORAL DISPUTES  

N. Yanyuk 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article is devoted to the problems of the institute of procedure representation of 
electoral disputes. The thesis presents conception of procedural representation, and its goals, 
the notion of the specific representation in the administrative justice of electoral disputes is 
defined.  

It’s proved that representation of parties, third persons, claimants, interested persons and 
representation of subjects which plead for rights and liberties of other persons are related to 
indivisible institute of procedure representation in the administrative justice. This articles is 
complex research of theoretical and practical questions of the legal regulation of the procedural 
representation in administrative justice of electoral disputes.  

Key words: procedural representation, electoral disputes, the person of electoral  process, 
administrative suit. 
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ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

УДК 349.3(477) 

ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК ПІДСТАВА  
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

М. Бук 

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

e-mail: buk.myroslava@gmail.com 

У статті проаналізовано економічний та медичний підходи до концепції інвалідності. 
Досліджено основні ознаки інвалідності. Визначено, що інвалідність як підстава соціального 
обслуговування зумовлює настання відповідних наслідків: втрата особою засобів до існування 
та необхідність підтримки її соціального статусу. 

Ключові слова: інвалідність, складні життєві обставини, соціальне обслуговування. 

В умовах розбудови соціально-орієнтованої економіки в Україні на перший 
план виходять проблеми соціального захисту населення. Одним із важливих 
завдань держави в системі соціального захисту населення є соціальне обслуго-
вування інвалідів. До окремих проблем соціального обслуговування інвалідів 
зверталося чимало науковців: В. Я. Бурак, О. Є. Мачульська, П. Д. Пилипенко, 
О. І. Процевський, І. М. Сирота, С. М. Синчук, Б. І. Сташків, Л. П. Шумна. Однак, 
комплексні дослідження інвалідності як, власне, підстави соціального обслуго-
вування, відсутні. Тому основним завданням цієї статті є теоретично проаналізу-
вати таку підставу соціального обслуговування. Отримані результати неодмінно 
сприятимуть посиленню ефективності правового регулювання відносин у сфері 
соціального обслуговування інвалідів.  

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальні послуги» право на отримання 
соціальних послуг мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 
які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі особи, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту» [1]. Підставою для надання особі соціального обслуговування є її пере-
бування у складних життєвих обставинах.  

Законодавець визначає складні життєві обставини як обставини, внаслідок 
яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи 
можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у 
суспільному житті [1]. Складні життєві обставини можуть бути зумовлені різними 
причинами. Однією з причин настання складної життєвої обставини є інвалідність. 
У цьому випадку інвалідність має характеризуватися певними специфічними ознаками, 
оскільки одного лише факту встановлення інвалідності є недостатньо для надання 
особі соціального обслуговування. Тому пропонуємо зупинитися на дослідженні 
тих ознак інвалідності, які характеризують її саме як підставу соціального обслуго-
вування. 
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Спроби обґрунтування інвалідності як самостійної правової підстави для 
соціального забезпечення здійснювалося в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. До 
цього часу інваліда розглядали як хворого, якого невдало лікували або ж лікування 
не допомогло [2, с. 10]. З другої половини ХІХ століття поняття інвалідності стало 
набувати нового змісту.  

Загалом у світовій практиці є два підходи до концепції інвалідності: економічний 
та медичний [3, с. 107]. Під концепцією інвалідності розуміють комплекс правових 
норм, що концентровано відображають науково обґрунтовані погляди і міркування 
про інвалідність, її загальні та спеціальні поняття [4, с. 55]. 

При економічному підході значення надається такому порушенню стану 
здоров’я особи, яке призводить до повної або часткової втрати працездатності. 
Медичний підхід розглядає інвалідність як порушення здоров’я зі стійким 
розладом функцій організму, які призводять до обмеження життєдіяльності особи і 
необхідності соціального захисту [3, с. 107]. Спробуємо проаналізувати використання 
цих підходів у науковій літературі та законодавстві. Оскільки економічний підхід 
виник раніше, спершу розглянемо його роль у формуванні розуміння інвалідності. 

На одне із перших визначень поняття інвалідності натрапляємо у праці 
П. О. Маккавейcького. Вчений запропонував під інвалідністю розуміти стан людини, 
що характеризується постійною чи тривалою втратою працездатності чи її значним 
обмеженням [5, с. 9–10].  

На думку Б. В. Петровського інвалідність означає стійку, тривалу або постійну 
втрату працездатності чи значне її обмеження, що спричинене хронічним захворю-
ванням, травмою або патологічним станом [6, с. 411]. 

Зокрема, В. С. Андреєв визначає інвалідність як засвідчений медичним органом 
стан, при якому особа внаслідок хронічного захворювання або анатомічних дефектів, 
що викликають стійке, незважаючи на лікування, порушення функцій організму, 
вимушена припинити професійну діяльність на тривалий термін або може працю-
вати при значній зміні звичайних умов праці [7, с. 132].  

Із запропонованих визначень доходимо висновку, що основною ознакою 
інвалідності вчені вважають втрату працездатності. Тому повністю погодитися з 
поглядами вчених не можемо із таких міркувань. Працездатність у нормативно-
правових актах визначається як соціально-правова категорія, що відображає 
здатність людини до праці, яка визначається рівнем його фізичного та духовного 
розвитку, а також станом здоров’я, професійними знаннями, уміннями і досвідом 
[8]. Окрім цього, така ознака інвалідності, як втрата працездатності, не стосується 
дітей-інвалідів. Адже працездатність, за загальним правилом, виникає у повному 
обсязі з настанням повноліття. Отже, такий підхід до розуміння інвалідності є 
недоцільним. Людину розглядають лише як виробника матеріальних благ, а 
соціальна роль її переходить на другий план.  

З кінця ХХ століття актуальність проблеми інвалідності значно зросла. 
Сприйняття її як втрати працездатності виявилося неефективним. Неефективність 
полягала у тому, що не застосовувалися заходи, спрямовані на соціалізацію 
інвалідів. Відтак, неможливою стала реалізація прав інвалідів на рівні з іншими 
членами суспільства. Тому постала необхідність вироблення нового підходу до 
розуміння сутності цього явища. Виникає медичний підхід до концепції інвалідності. 

Принципово новий підхід до проблеми інвалідності пов’язаний зі зміною в 
суспільній свідомості від культури корисності до культури гідності. Людина з 
обмеженими можливостями має бути розглянута, незалежно від своєї дієздатності і 
корисності для суспільства [2, с. 14]. Відтак, інвалідність починає розглядатися як 
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соціальна проблема, в основу якої покладено взаємозв’язок людини і суспільства, а 
обмежені можливості – як наслідок того, що соціальні умови звужують можливості 
самореалізації інвалідів [9]. Так, можемо констатувати, що починаючи з XX ст. 
увага концентрується на необхідності створення таких умов у суспільстві, які б 
відповідали потребам інвалідів. Лише у такому випадку можна досягти уникнення 
нерівності можливостей при проголошенні рівності прав.  

Так, у рекомендаціях № 1185 до реабілітаційних програм 44 сесії Парламентської 
Асамблеї Ради Європи від 5 травня 1992 р. інвалідність визначають як обмеження в 
можливостях, зумовлені фізичними, психічними, cенcорними, соціальними, 
культурними й іншими перешкодами, які не дають змоги людині, яка її має, бути 
інтегрованою в суспільство і брати участь у житті сім’ї або суспільства на тих 
самих засадах, як інші члени суспільства [10]. У наведеному визначенні, окрім 
втрати здоров’я, порушення звичайного способу життя особи, враховується й 
зумовлена інвалідністю необхідність інтеграції особи у суспільство. Такий наслідок 
інвалідності має важливе значення, оскільки держава, яка проголосила себе 
соціальною, зобов’язана адаптувати наявні у суспільстві стандарти до потреб 
інвалідів для того, аби вони могли жити як й інші його члени.  

Конвенція про права інвалідів визнає, що інвалідність – це еволюційне поняття 
і є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, що мають порушення 
здоров’я, та бар’єрами у відношенні та середовищі по відношенню до них, яке 
заважає їх повній та ефективній участі в житті суспільства на рівні з іншими [11].  

Так, економічний підхід до концепції інвалідності був характерним до кінця 
ХХ ст., а з останнього десятиліття ХХ ст. у наукових працях, законотворчій діяльності 
починають застосовувати медичний підхід. 

Поступову еволюцію у розумінні поняття інвалідності можемо спостерігати й 
в Україні. Своє відображення це знайшло у різних наукових поглядах на 
інвалідність як на багатопланове явище соціального життя. 

У науковій літературі поняття інвалідності розглядають у трьох аспектах: 
медичному, соціальному та юридичному. Медичний аспект відображає негативний 
стан здоров’я, засвідчення про морфологічні зміни порушення функцій організму, 
етіологію патологічного процесу, адаптаційні та компенcаційні можливості організму, 
клінічний прогноз захворювання [5, с. 9–10]. Соціальний аспект у розумінні 
інвалідності пов’язаний з поняттям «cоціальна дезадаптація». З огляду на cтійкий 
розлад функцій організму обмежується життєдіяльність інваліда і виникає потреба 
в значному поліпшенні умов суспільства, членом якого він є [12, с. 24–27]. 
Юридичний аcпект наявний у визначенні, запропоновано І. М. Сиротою. Вчений 
зазначає, що інвалідність має місце тоді, коли розлади функцій організму під 
впливом хвороби чи внаслідок анатомічного дефекту тягнуть за собою соціальні 
наcлідки – припинення профеcійної роботи в звичайних умовах чи зміну її, 
призначення різних видів cоціальної допомоги, встановлення різних пільг тощо 
[13, с. 155]. 

Еволюціонує поняття інвалідності й у національному законодавстві. Так, у 
березні 1991 р. прийнято Закон України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», відповідно до якого інвалідність – це міра втрати здоров’я, яка 
визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної 
експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я [14]. Це визначення, як бачимо, уже не 
ототожнює інвалідність із втратою працездатності. Проте, таке визначення не 
повністю розкриває зміст поняття інвалідності як підстави соціального обслуго-
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вування, а називає лише одну з її ознак, а саме – втрату здоров’я. Але сама собою 
втрата здоров’я не обов’язково призводить до порушення звичайного способу життя 
особи, а відтак, необхідності в соціальному захисті. Інакше кажучи, наявність лише 
такої ознаки інвалідності, як втрата здоров’я особи, не є юридичним фактом, на 
підставі якого виникають правовідносини соціального обслуговування.  

У жовтні 2006 р. було прийнято Закон України «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні» в якому інвалідність визначається як міра втрати здоров’я у зв’язку з 
захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що під час 
взаємодії з зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяль-
ності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею 
прав на рівні з іншими громадянами та забезпечити їх соціальний захист [15]. Із 
зазначеного визначення поняття інвалідності випливають такі її ознаки: втрата 
здоров’я особи та обмеження її життєдіяльності.  

Таке визначення, на нашу думку, не повною мірою розкриває сутність 
поняття інвалідності, тому що визначає інвалідність лише через призму втрати 
здоров’я особи, у тому числі враховує й умови її життя. Однак, для характе-
ристики інвалідності як підстави соціального обслуговування, не містить усіх 
необхідних умов. Оскільки обмеження життєдіяльності особи може призвести до 
втрати її засобів до існування. Тоді в особи виникає потреба у соціальному 
забезпеченні.  

Втрата здоров’я – це наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до 
фізичного, душевного та соціального неблагополуччя. Внаслідок втрати здоров’я в 
особи виникає потреба в медичній допомозі. Життєдіяльність – це повсякденна 
діяльність, здатність організму особи здійснювати діяльність у спосіб і в межах, 
звичайних для людини. 

Обмеження життєдіяльності – це помірно виражена, виражена або значно 
виражена втрата особою внаслідок захворювання, травми (її наслідків) або 
вроджених вад здатності організму особи здійснювати діяльність у спосіб і в 
межах, звичайних для людини [15]. Критеріями життєдіяльності є здатність до: 
самообслуговування, пересування, орієнтації, спілкування, навчання, трудової 
діяльності та здатність контролювати свою поведінку [16]. Обмеження життєдіяль-
ності особи своїм наслідком має необхідність застосування до такої особи реабіліта-
ційних заходів. 

Втрата ж засобів до існування зумовлює необхідність підтримки соціального 
статусу особи з боку держави. Така підтримка може відбуватися, наприклад, 
шляхом надання особі соціальних допомог чи виплати пенсій.  

Держава зобов’язана забезпечити підтримку соціального статусу особи, з огляду 
на її обов’язок утримувати, захищати і піклуватися про інвалідів. Забезпечуючи 
таку підтримку соціального статусу, держава повинна створювати такі умови 
суспільного життя, беручи участь в якому інваліди зможуть задовольняти свої 
потреби. Як наслідок, особи з обмеженими можливостями зможуть користуватися 
тим, що доступно іншим членам суспільства.  

Отже, основними ознаками інвалідності є втрата здоров’я особи та обмеження 
її життєдіяльності. Однак як підстава соціального обслуговування інвалідність 
повинна зумовлювати настання відповідних наслідків, якими є такі: втрата особою 
засобів до існування та спричинена нею необхідність підтримки соціального статусу 
інваліда. У разі відсутності однієї з цих умов інвалідність не може бути підставою 
соціального обслуговування.  
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ИНВАЛИДНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

М. Бук 

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

В статье проанализировано экономический и медицинский подходы к концепции 
инвалидности. Исследованы основные признаки инвалидности. Установлено, что инвалид-
ность как основание социального обслуживания приводит к наступлению соответствующих 
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последствий: потеря лицом средств к существованию и необходимость поддержания его 
социального статуса. 

Ключевые слова: инвалидность, сложные жизненные обстоятельства, социальное 
обслуживание. 
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The article provides the analysis of economic and medical approaches towards the concept 
of disability as well as the research of basic indicators of disability. It has been established that 
the disability as the reason for social services stipulates the following consequences: loss of 
means of sustenance as well as resulting social status support. 
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ПРАВО НА СТРАЙК  
ЯК КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ 

В. Бурак 

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

У статті проаналізовано поняття страйку як суб’єктивного колективного права працівників 
в контексті правового захисту трудових прав працівників. Зазначено форми реалізації 
цього права. Страйк розглянено як етап вирішення колективного трудового спору. 
Визначено ознаки цього суб’єктивного права. Право на страйк охоплює такі елементи: це 
колективне право, воно стосується лише законних страйків, реалізація цього права 
передбачає проведення попередньо примирних процедур, гарантованість права на страйк, 
визнання страйку незаконним може відбуватися винятково у судовому порядку. 

Ключові слова: суб’єктивне трудове право, захист трудових прав, колективні трудові 
спори, право на страйк. 

Одним з основоположних соціальних прав людини є право на страйк. Тому 
дослідження категорії «законний інтерес» є актуальним. 

Аналізувати феномен права працівників на страйк потрібно на підставі нових 
досягнень теорії трудового права в частині захисту трудових прав працівників. 
Детально категорія права на страйк стала предметом вивчення у працях таких 
відомих вчених, як Н. Б. Болотіної, О. М. Курінного, В. В. Федіна, Н. М. Швець та ін.  

Водночас проблема права на страйк як колективного трудового права праців-
ників у механізмі і його місця в механізмі захисту трудових прав у трудовому праві є 
недослідженою.  

У цьому контексті постає потреба дослідження цього колективного суб’єктив-
ного права в механізмі правового захисту з метою подальшого вироблення 
рекомендацій для правозастосувальної діяльності. 

Для цього видається необхідною ознака права на страйк як колективного 
трудового права працівників, а також форм її реалізації з метою удосконалення 
механізму правового захисту інтересів працівників. 

Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працює, має право на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Також це питання регулю-
ється ст. 4 Європейської соціальної хартії, яка зобов’язує визнавати держави для 
забезпечення ефективної реалізації права на колективні переговори право 
працівників і роботодавців на колективні дії у випадку конфлікту інтересів, у тім 
числі право на страйк. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права у ст. 8 зобов’язує держави забезпечити право на страйк, але за умови його 
реалізації відповідно до законодавства відповідної країни. Право на страйк мають 
лише ті, хто працює, і воно може бути використане ними для захисту своїх 
економічних і соціальних інтересів, які порушуються роботодавцем, у тому числі й 
державою.  

Так міжнародними актами право на страйк розглядають як одне з основних 
засобів, які надаються працівникам і їхнім організаціям для забезпечення і захисту 
своїх прав і законних інтересів. Право на страйк пов’язується в міжнародному 
трудовому праві також з процедурою вирішення колективних трудових спорів і є 
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способом вольового впливу працівників на роботодавців з метою спонукати останніх 
до прийняття заходів із вирішення колективного трудового спору [7, с. 458]. 

Як конституційне, право на страйк ґрунтується на міжнародних актах і охоплює: 
– визнання страйку як законної дії працівників; 
– забезпечення реалізації права на страйк шляхом створення системи держав-

них гарантій; 
– визнання страйку одним із засобів вирішення колективних трудових спорів; 
– зачислення правового регулювання проведення страйків до компетенції законо-

давця [5, с. 55]. 
Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення 
роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) 
підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 
колективного трудового спору (конфлікту) [4]. 

Право на страйк – це суб’єктивне право тих, хто працює. Як і будь-яке інше 
суб’єктивне право, воно характеризується певними ознаками. 

Право на страйк – це колективне трудове право працівників. Законом України 
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачено, 
що страйк це колективне припинення роботи. З таких позицій виходить і міжнародне 
законодавство, яке право на страйк передбачає в системі колективних трудових 
прав, зокрема, права на колективні переговори, права на асоціацію. Його надають 
колективу працівників і реалізують профспілки як представники цих найманих 
працівників. Водночас потрібно пам’ятати, що індивідуальне право кожного працівника 
брати чи не брати участь у страйку. Закон передбачає відповідні компенсації 
працівникам, які не брали участі у страйку, але з огляду на його проведення не 
мали можливості виконувати свої трудові обов’язки. За такими працівниками 
зберігається у розмірі не нижче від установленого законодавством чи колективним 
договором, як за час простою не з вини працівника. Зазначена норма захищає права 
працівника, який прийняв рішення про неучасть у страйку. 

У літературі висловлювали й інший погляд. Так, Н. Б. Болотіна зазначала, що 
стосовно права на страйк слушною видається думка про можливість його реалізації 
не тільки колективно, але й індивідуально. Вона зазначала, що у низці країн Заходу 
також піддається критиці традиційне трактування права на страйк як суто колектив-
ного права, що реалізується профспілками, трудовими колективами. Висувається 
нове розуміння права на страйк як індивідуального права кожного працівника 
самому вирішувати питання про відмову від надання трудових послуг [1, с. 827]. 
Схожі погляди підтримують й інші науковці [3, с. 5]. Видається, що така позиція 
є сумнівною, тому, що право на страйк, у тому числі в міжнародних правових 
актах, передбачене як елемент права на асоціацію, або на колективні переговори. 
Конституція України містить формулювання «ті, що працюють», тобто це право 
стосується колективу найманих працівників, а не одного працівника. Що ж стосується 
права працівника на відмову від виконання своїх трудових обов’язків у зв’язку з 
порушенням його трудових прав чи законних інтересів, то його необхідно розглядати в 
контексті права на індивідуальний самозахист, яке може бути реалізоване у відпо-
відних процедурах, відмінних від процедур оголошення страйку. 

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» правом на страйк наділені наймані працівники підприємства, 
установи, організації, окремі категорії найманих працівників, працівники структурних 
підрозділів. Тому важливо підтримати думку, висловлену в літературі, що право на 
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страйк – це колективне право, яке працівник може реалізувати лише разом з 
іншими особами, захищаючи винятково колективні інтереси [8, с. 23]. 

Зазначене право поширюється лише на законні страйки. Законність страйку 
визначається такими критеріями: по-перше, предмет страйку; по-друге, порядок 
оголошення страйку; по-третє, порядок проведення страйку. Предметом страйку, 
як і колективного трудового спору, можуть бути: а) встановлення нових або зміни 
наявних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; б) укладення 
чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, 
угоди чи окремих їх положень; г) невиконання вимог законодавства про працю. 
Тобто страйк є етапом у вирішенні колективного трудового спору. Закон покладає 
на сторони обов’язок продовжувати пошук шляхів вирішення колективного 
трудового спору, використовуючи при цьому усі наявні можливості. Закон на 
сьогодні не регулює інших страйків, які проводять з метою солідарності з іншими 
страйкуючими, або попередження з метою не допустити виникнення колективного 
трудового спору. Порядок проведення таких страйків доцільно врегулювати у 
чинному законодавстві. У деяких державах проведення страйку можливе лише з 
метою укладення колективного договору чи внесення до нього змін і досягнення 
мети, яка може ним регулюватися. При цьому в Німеччині відмова від права на 
страйк на час дії колективного договору є звичною практикою [6, с. 24]. 

Конституція не передбачає можливості проведення страйку за політичними 
мотивами. Такий страйк буде визнано незаконним і він не може бути допущений. 
Під час реалізації тих, хто працює, свого права на страйк Основний Закон вимагає, 
щоб було враховано необхідність забезпечення національної безпеки, охорони 
здоров’я, прав і свобод громадян.  

Відповідно до ст. 44 Конституції України заборона страйку можлива лише на 
підставі закону. Як і будь-яке конституційне право, право на страйк може бути 
обмежене у тих випадках, коли це необхідно з метою захисту основ конститу-
ційного ладу, здоров’я, прав і законних інтересів громадян та на інших підставах, 
передбачених законом. 

Норма ст. 24 Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» забороняє проведення страйку за умов, якщо припинення працівни-
ками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає 
запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи 
ліквідації їх наслідків. Крім цього, забороняється проведення страйку працівників 
органів прокуратури, суду, Збройних сил України, органів державної влади, 
безпеки та правопорядку (крім технічного та обслуговуючого персоналу). 

Право на страйк також може бути обмежено і відповідно до Закону «Про над-
звичайний стан», а також у випадку оголошення воєнного стану.  

Крім цього, страйки визнаються незаконними, якщо вони оголошені з вимогами 
про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіаль-
ного устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини. 

У випадку проведення у вказаних випадках страйку, він у судовому порядку 
визнається незаконним, що тягне за собою відповідні правові наслідки. 

Що ж стосується наступного критерію законності страйку, то ним є дотримання 
законодавчо встановленого порядку оголошення страйку. Сюди включаємо вимогу 
дотримання примирних процедур як першого етапу вирішення колективного трудового 
спору, прийняття рішення про оголошення страйку відповідно до чинного законо-
давства, попередження роботодавця й інших суб’єктів про оголошений страйк, прийнят-
тя рішення стосовно органу, який має здійснювати керівництво страйком. 
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Працівники можуть оголосити проведення страйку у таких випадках: 
– були проведені передбачені законом примирні процедури і вони не привели 

до вирішення колективного трудового спору; 
– роботодавець ухиляється від участі у примирних процедурах; 
– роботодавець не виконує рішення примирних органів. 
Закон визначає страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового 

спору. Однак при цьому у ньому зазначено можливість оголошення страйку лише у 
зв’язку з відмовою роботодавця, організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними 
органу, профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу. 
Запропоновано надати право працівникам оголошувати страйк також у випадках, 
коли роботодавець ухиляється від участі у примирних процедурах, або не виконує 
рішення примирних органів. 

Також закон регулює порядок прийняття рішення про оголошення страйку 
залежно від рівня колективного трудового спору. Однак у будь-якому випадку 
незалежно від рівня колективного трудового спору наймані працівники підприємств 
галузі чи адміністративно-територіальних одиниць самостійно приймають рішення 
про оголошення чи не оголошення страйку на своєму підприємстві. Рішення про 
проведення страйку ухвалюються за поданням виборного органу первинної проф-
спілкової організації чи іншої організації найманих працівників на загальних 
зборах чи конференції найманих працівників шляхом голосування. На відміну від 
процедури висунення вимог до роботодавця на початку колективного трудового 
спору закон не передбачає прийняття рішення про оголошення страйку шляхом 
збирання підписів. 

Разом з прийняттям рішення про оголошення страйку збори чи конференція 
мають вирішити питання про орган, який очолюватиме страйк на підприємстві, а 
також про дату його початку. Це може бути представницький орган, який брав 
участь у вирішенні трудового спору на стадії примирних процедур. Таке рішення є 
виправданим, оскільки представницький орган найманих працівників уже володіє 
необхідною інформацією стосовно ведення колективних переговорів. Водночас 
закон не обмежує найманих працівників у виборі. Вони мають право утворити й 
інший орган, який очолюватиме проведення страйку, наприклад, страйковий 
комітет, який і буде представляти найманих працівників [2, с. 130–131]. 

Ще одним критерієм законності страйку є легальність форм його здійснення. 
Закон визначає страйк як колективне, добровільне припинення виконання роботи 

працівниками. При цьому закон передбачає дві форми невиконання роботи: невихід на 
роботу і невиконання своїх трудових обов’язків. Форми його проведення мають 
визначатися у разі прийняття рішення про оголошення страйку. Відповідно до закону 
місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь, визна-
чається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із роботодавцем.  

У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), 
який очолює страйк, має повідомити про запланований захід місцевий орган 
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше, ніж за три дні. 

Пропонуємо страйком також вважати не лише повне припинення виконання 
роботи, а також і часткове. 

Закон не регулює питання стосовно мінімуму необхідних робіт чи послуг, які 
мають здійснюватися з метою підтримки життєзабезпечення підприємства, а також, 
якщо зупинка надання послуг може завдати загрози життю і здоров’ю людей. У ньому 
передбачено лише обов’язок роботодавця, місцевого органу виконавчої влади або 
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органу місцевого самоврядування і органу чи особи, що очолює страйк по вжиттю 
необхідних заходів щодо забезпечення цих робіт. Це питання частково врегульовано 
Національною службою посередництва і примирення. Однак вона не врегулювала 
порядку визначення обсягу цього виду робіт, а також правових наслідків його 
незапровадження. 

Це важливе питання має бути зумовлене в процесі оголошення страйку і 
обговорюватися з роботодавцем.  

На нашу думку, цей мінімум має бути встановленим за угодою між органом, 
який здійснює керівництво страйком, і роботодавцем, і закріплений відповідною 
угодою. Його наявність не повинна бути перешкодою для здійснення конституцій-
ного права на страйк. У разі незабезпечення мінімуму необхідних робіт чи послуг 
страйк може бути визнаний незаконним. Якщо ж невиконання мінімуму необхідних 
робіт чи послуг, які мають здійснюватися з метою підтримки життєзабезпечення 
підприємства, призвело до заподіяння шкоди роботодавцеві, чи третім особам 
повинні відшкодовуватися органом, уповноваженим найманими працівниками на 
проведення страйку, у розмірі, визначеному судом. 

Право на страйк гарантується законодавством. Ці гарантії стосуються осіб, які 
беруть участь у страйку, а також осіб, які не беруть у ньому участі. 

Гарантії для осіб, які беруть участь у страйку, стосуються захисту від 
дискримінації і переслідування за участь у страйку, збереження трудових відносин, 
а також добровільності участі у страйку. 

Що ж стосується осіб, які не беруть участі у страйку, то закон визначає систему 
матеріальної компенсації втрати заробітку через неможливість виконання своїх 
трудових обов’язків. Відповідно до чинного законодавства працівникам, які не 
беруть участі у страйку, але у зв’язку з його проведенням не мали можливості 
виконувати свої трудові обов’язки, виплачується заробітна плата у розмірі не 
нижче від встановленого законодавством та колективним договором, як за час 
простою не з вини працівника. 

На основі проведеного аналізу можемо зробити висновок про те, що право на 
страйк охоплює: 

– визнання і гарантування в законодавстві права працівників на страйк; 
– законодавче обмеження права на страйк окремих категорій працівників; 
– законодавче регулювання процедур проведення страйку; 
– можливість працівників самостійно визначати процедури проведення 

страйку, а також обирати органи, які здійснюють керівництво страйком; 
– можливість визнання страйку незаконним лише на підставі закону за рішен-

ням суду. 
Право на страйк має важливе не лише правове, але й соціально-політичне значен-

ня. Недосконалість його правового регулювання призводить до порушення прав 
працівників та роботодавців. Це зумовлює необхідність розробки і прийняття нової 
редакції закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
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ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ  
КАК КОЛЛЕКТИВНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО РАБОТНИКОВ 

В. Бурак 

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

В статье проанализировано понятие забастовки как субъективного коллективного 
права работников в контексте правовой защиты трудовых прав работников. Отмечено 
формы реализации этого права. Забастовка рассматривается как этап разрешения 
коллективного трудового спора. Определены признаки этого субъективного права. Право 
на забастовку включает в себя следующие элементы: это коллективное право, оно 
касается только законных забастовок, реализация этого права предусматривает проведение 
предварительно примирительных процедур, гарантированность права на забастовку, 
признание забастовки незаконной может происходить исключительно в судебном порядке. 

Ключевые слова: субъективное трудовое право, защита трудовых прав, коллективные 
трудовые споры, право на забастовку. 

THE RIGHT TO STRIKE  
AS A EMPLOYEE COLLECTIVE LABOR RIGHTS 
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The article analyzes the concept of the strike as  subjective collective rights of workers in 
the context of the legal protection of labor rights. Forms of this right exercise are pointed out. The 
strike is considered to be a step of resolving collective labor disputes. Features of this subjective 
right are determined. The right to strike includes the following elements: a collective right, it 
applies only to legal strikes; the implementation of this right conducting preliminary conciliation 
procedures that guarantee the right to strike; the strike illegal recognition can take place only in 
the courts. 

Key words: subjective labor law, protection of labor rights, collective labor disputes, the right 
to strike. 
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ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ  
ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

УДК 349.6(477) 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ  

В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

М. Ващишин  

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

Проаналізовано особливості правового забезпечення формування та функціонування 
екологічної мережі в європейських країнах. На підставі аналізу закордонного досвіду 
обґрунтовано пропозиції з вдосконалення національного законодавства про екологічну 
мережу.  

Ключові слова: Всеєвропейська екологічна мережа, природно-заповідний фонд, 
особливо охоронювані природні території.  

Важливою характерною ознакою формування національної екологічної мережі 
України є адаптація вітчизняного екологічного законодавства до прогресивних 
положень Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної 
мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або 
частково зміненим станом ландшафту. На виконання вимог і рекомендацій цієї 
Стратегії Україна прийняла Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015 рр. від 21 вересня 2000 р., а також закон 
України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. і розпочала 
розбудову національної екологічної мережі.  

Серед дослідників окремих юридичних та практичних аспектів формування 
Всеєвропейської та національної екологічної мереж варто відзначити В. І. Андрей-
цева, Г. І. Балюк, А. П. Гетьмана, П. А. Гвоздика, А. Й. Годованюка, Б. В. Даниленка, 
І. І. Каракаша, С. М. Кравченко, В. Є. Лізгаро, М. І. Максименка, Н. Р. Малишеву, 
А. К. Соколову, Ю. С. Шемшученка. 

Помітним, зокрема, є внесок М. І. Максименка, котрий під час дослідження 
правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні шляхом 
створення національної екологічної мережі проаналізував закордонний досвід форму-
вання екомережі Європейського Союзу та Смарагдової мережі [1, с. 12]. У пілотному 
навчальному посібнику з європейського права навколишнього середовища [2] уперше 
відображено правові аспекти збереження та охорони біологічного різноманіття в 
Європі та розбудови екологічної мережі «Natura 2000». Однак комплексного правового 
аналізу закордонного досвіду правового забезпечення формування й функціонування 
екологічної мережі у країнах Європи та з’ясування практичного значення одержаних 
результатів для охорони та збереження довкілля в Україні вітчизняні науковці не 
проводили.  

Екологічна мережа є практичним втіленням ідеї охорони ландшафтного та 
біологічного різноманіття. Глобальне значення збереження компонентів біологічного 
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різноманіття для теперішніх і майбутніх поколінь було визнано ще у 1972 р. на 
Стокгольмській конференції ООН із проблем навколишнього середовища. Однак 
необхідність системного збереження біологічного різноманіття була визначена 
лише у 1992 р. на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-
де-Жанейро, де було прийнято Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. 
Ця конвенція була ратифікована Законом України від 29 листопада 1994 р. 

Розробка перших програмних документів, які слугували основою правового 
забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європейського Союзу 
розпочалася з ухвалення Директив Європейського Союзу: про збереження диких 
птахів (Council Directive 79/409/EEC on the protection of wild birds), а також про 
збереження дикої фауни і флори та природних середовищ її існування (Council 
Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), 
відомих як «Habitas Directive».  

Статтею 3 Council Directive 92/43/EEC було передбачено створення єдиної 
Європейської екологічної мережі особливо заповідних територій та програму її 
реалізації – «Natura 2000». Ця мережа, що складається з місць, котрі мають типи 
природних середовищ існування та середовища існування видів, має забезпечити 
можливість підтримання чи, коли необхідно, відновлення у сприятливому стані 
збереження у своєму ареалі відповідних типів природних середовищ існування і 
середовищ існування відповідних видів. Мережа «Natura 2000» повинна включати 
особливо охоронювані території, класифіковані державами-членами згідно з Council 
Directive 79/409/EEC [3, с. 157]. Зазначені положення засвідчують безпосередній і 
нерозривний зв’язок обох Директив ЄС і їх фундаментальне значення для організації 
Всеєвропейської екологічної мережі. 

Згодом, під час підготовки до другої Європейської конференції міністрів 
охорони навколишнього природного середовища, що відбулася у квітні 1993 р. в 
місті Люцерні (Швейцарія), в рамках процесу «Довкілля для Європи», Німеччина 
запропонувала створити Всеєвропейську екологічну мережу, поширивши її на базі 
програми «Natura 2000» на країни, які не є членами Євросоюзу. Подібну ініціативу 
висунула Всесвітня спілка охорони природи «IUCN» у 1992 р. 

Наступним суттєвим кроком була конференція «Збереження Європейської 
природної спадщини: на шляху до Європейської екомережі», що проходила в місті 
Маастрихті (Нідерланди) у листопаді 1993 р. На ній було обґрунтовано необхід-
ність розробки Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття, передбачивши, серед іншого, формування Всеєвропейської екологічної 
мережі. Цю стратегію одноголосно схвалено на європейській конференції міністрів 
охорони навколишнього природного середовища в рамках процесу «Довкілля для 
Європи» (жовтень 1995 р., м. Софія). Тим самим було офіційно узгоджено початок 
розбудови Всеєвропейської екомережі як фізичної (на місцевості) мережі ключових 
територій (kore areas), з’єднаних природними кордонами (korridors) та підтримуваних 
буферними зонами (buffer zones). Її основою визнано програму «Natura 2000» 
[4, с. 24].  

«Natura 2000» – це форма охорони навколишнього природного середовища, 
яка поєднує в собі різновиди особливо охоронюваних територій, утворених на підставі 
норм права Європейського Союзу: 1) територія для охорони популяцій видів дикої 
флори та фауни у сприятливому стані; 2) особливо охоронювана територія природ-
них комплексів; 3) територія, яка має особливе значення для Європейської спільноти 
[5, с. 268]. Важливим є те, що зазначені території можуть частково або повністю 
збігатися з природними територіями, які є під охороною національного еколо-
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гічного законодавства (на яких створений чи запроваджений національний природо-
охоронний режим).  

Формування мережі «Natura 2000» відбувається за принципом її поєднання з 
національними природоохоронними програмами. Відповідно до ст. 10 Council 
Directive 92/43/EEC держави-члени, якщо вважають необхідним, докладають зусиль 
для заохочення управління особливостями ландшафту, котрі мають важливе значення 
для дикої фауни та флори, у своєму плануванні землекористування та політиці 
розвитку та, зокрема, з метою покращення цілісності мережі «Natura 2000». Цими 
особливостями є такі, котрі завдяки своїй лінійній чи послідовній структурі (такі як 
річки зі своїми берегами чи традиційні системи позначення меж полів) чи своїй 
функції з’єднуючої ланки (такі як ставки чи маленькі ліси), необхідні для міграції, 
розповсюдження або генетичного обміну диких видів [3, с. 161].  

За законодавством ЄС такі території мають статус природних кордонів (korridors), 
а за Законом України «Про екологічну мережу України» зачислені до сполучних 
територій (екокоридорів), котрі поєднують між собою ключові території і забезпе-
чують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Традиційне національне 
природоресурсне законодавство України до цих територій відносить землі водного 
фонду (природні водойми, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони тощо), землі 
лісогосподарського призначення, полезахисні лісові смуги та інші захисні насад-
ження, які не зачислені до земель лісогосподарського призначення. Однак на разі 
ці природні об’єкти виконують здебільшого господарські, а не екологічні функції. 
Законодавством не передбачено механізму обов’язкового їх включення до 
національної екологічної мережі задля забезпечення її цілісності. 

Держави-учасниці ЄС послідовно впроваджують організаційно-правові заходи 
щодо формування Європейської екологічної мережі. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 5 
Закону Республіки Польща «Про охорону природи» охорона територій «Natura 2000» є 
однією з основних просторових форм охорони навколишнього природного середо-
вища. Цей інститут є відносно новим для польської системи права, його запровад-
ження пов’язане зі вступом Республіки Польща до ЄС. Формування мережі 
територій «Natura 2000» відбувається у два етапи: національний, де рішення приймає 
Міністр охорони навколишнього середовища із подальшим затвердженням Ради 
Міністрів Республіки Польща, та союзний (унійний), що передбачає розгляд 
Європейською Комісією списку пропонованих територій, які мають значення для 
Європейської спільноти і кошторис фінансування ЄС функціонування цих 
територій, та прийняття відповідного рішення. Рішення Європейської комісії про 
організацію територій особливої охорони природних комплексів держави-учасниці 
повинні виконати протягом шести років, в інших випадках термін встановлює 
Європейська Комісія [5, с. 268].  

Як зазначила М. О. Медведєва [6, с. 737–739], окремі європейські країни мали 
деякі проблеми з імплементацією програми ЄС «Natura 2000», що стало наслідком 
порушення цього питання в Суді ЄС і ухвалення ним рішень у справах 
Commission v. Franse C-220/99 i Commission v. Germany C-71/99 [7]. 

Україна активно долучається до прогресивних європейських природо охорон-
них ініціатив. Так, 29 жовтня 1996 р. Верховною Радою України ратифіковано Бернську 
конвенцію «Про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 
Європі» та Рамсарську конвенцію «Про водно-болотні угіддя, що мають між-
народне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів», 
а 19 березня 1999 р., Боннську конвенцію «Про збереження мігруючих видів диких 
тварин».  
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Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. № 439 було 
затверджено Концепцію збереження біологічного різноманіття України відповідно 
до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття. Ця постанова стала першим національним документом, що започаткував 
зміну курсу екологічної політики нашої держави з локальної охорони об’єктів та 
територій природно-заповідного фонду на новітній курс формування національної 
екологічної мережі, яка має системний та комплексний характер. Згодом було 
розроблено законодавчу базу формування та функціонування національної екологічної 
мережі України. Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. 
визначено стратегічні цілі та завдання національної екологічної політики, однією з 
яких визнано припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 
формування екологічної мережі. 

Аналіз законодавства ЄС стосовно формування мережі територій «Natura 2000» і 
законодавства України про національну екомережу свідчить, що в Україні 
особливій охороні підлягає ширший перелік територій та об’єктів, ніж у державах-
учасницях ЄС. Це, зокрема, стосується курортних та лікувально-оздоровчих, 
рекреаційних, водозахисних та полезахисних територій, земель сільськогоспо-
дарського призначення екстенсивного використання та радіоактивно забруднених 
земель, положення про особливу охорону яких передбачені лише національним 
законодавством. Проте в Україні простежується значне відставання у розвитку 
системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду (менше 10%) порівняно 
з країнами Європи, де показник заповідності (відношення площі земель природно-
заповідного фонду до площі держави) становить у середньому близько 15%.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 р. № 70-р схва-
лено концепцію Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період 
до 2020 р. Вона має завершити створення репрезентативної системи територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду України, довівши площі природно-заповідного 
фонду до 15% загальної території держави та забезпечивши її всебічний розвиток. 
Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. передбачено доведення до 
2015 р. площі національної екомережі до рівня (41% території країни), необхідного 
для забезпечення екологічної безпеки країни, запровадження системи природо-
охоронних заходів збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.  

Формування національної екологічної мережі в Республіці Білорусь регулюється 
нормами не екологічного, а містобудівного законодавства і розпочалося значно 
пізніше, ніж в Україні – лише у 2007 р. з прийняттям Указу Президента Республіки 
Білорусь «Про деякі питання державної містобудівної політики». Відповідно до Держав-
ної схеми комплексної територіальної організації Республіки Білорусь національна 
екологічна мережа представляє собою систему природно-територіальних комплексів 
зі спеціальними режимами природокористування, що забезпечують природні 
процеси руху живих організмів, енергії, речовин і відіграють важливу роль у 
підтримці екологічної рівноваги й забезпеченні постійного розвитку територій 
(регіону, країни, континенту), збереженні біологічного та ландшафтного різноманіт-
тя. В. Є. Лізгаро вважає це недостатнім і пропонує у Законі Республіки Білорусь 
«Про охорону навколишнього середовища» закріпити поняття екологічної мережі, 
відобразити її склад, а також доповнити нормами про її формування та функціонування, 
визначити компетенцію органів державного управління у сфері формування та 
функціонування екологічної мережі [8, с. 255].  
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У Російській Федерації досі не проводяться організаційно-правові заходи щодо 
формування національної екологічної мережі, а до особливо охоронюваних 
природних територій належать: державні природні заповідники, у тому числі 
біосферні; державні природні заказники; національні природні парки; пам’ятки 
природи; дендрологічні парки і ботанічні сади; лікувально-оздоровчі місцевості і 
курорти; рідкісні чи зникаючі рослини і тварини, занесені до Червоної книги Росії, 
Червоних книг республік у складі Росії [9, с. 251]. Російська Федерація ще не 
перейшла на розширену форму охорони ландшафтного та біологічного різноманіття, а 
обмежується сформованим ще за часів СРСР принципом посиленої охорони 
територій природно-заповідного фонду та деяких окремих цінних природних 
об’єктів.  

Загалом, з-поміж усіх пострадянських республік чітко визначена спеціальними 
Директивами ЄС процедура формування національних екологічних мереж дотриму-
ється державами Прибалтики, які стали повноправними членами Європейського 
Союзу і учасниками програми «Natura 2000». Вони, як і інші держави ЄС, пропо-
нують національні переліки територій, котрі включатимуться в мережу «Natura 
2000». З них обираються природні території, що мають значення на рівні ЄС, після 
чого держави-члени безпосередньо виділяють обрані території для Всеєвропейської 
мережі. При цьому обов’язок і відповідальність щодо розроблення та вживання 
заходів зі збереження особливо заповідних та особливо охоронюваних територій 
покладається на відповідні держави, в межах національних кордонів яких є ці 
території [2, с. 173].  

Як зазначає М. І. Максименко, для держав-сторін Бернської конвенції, які не є 
членами ЄС, передбачені принципи реалізації екомережі ЄС через Смарагдову 
мережу – шляхом визначення територій спеціального інтересу збереження (ASCIs). 
Охорона територій, що можуть стати ASCIs, має розпочинатися ще до включення 
їх до Смарагдової мережі – з моменту набуття статусу «території-кандидата» 
Смарагдової мережі. Зарубіжний досвід доводить можливість проведення заходів із 
побудови екологічної мережі за рахунок фінансування міжнародних фондів [1, с. 12]. 

Аналізуючи наявні підходи до правового регулювання формування і 
функціонування екологічних мереж у різних країнах, В. Є. Лізгаро виділяє такі: 

– прийняття спеціальних законів, що регулюють функціонування екологічних 
мереж (Україна, Республіка Молдова); 

– включення спеціальних норм до законодавства про особливо охоронювані 
природні території (Республіка Казахстан); 

– включення спеціальних норм до головних актів про охорону навколишнього 
середовища (країни-члени ЄС) [8, с. 255]. Білоруський законодавець обрав шлях 
поетапного впровадження правових норм про екологічну мережу – на разі ними 
доповнено не екологічне, а містобудівне законодавство.  

М. І. Максименко пропонує у законодавстві України чітко передбачити загаль-
ний пріоритет документації зі створення національної екомережі України перед 
містобудівною документацією та документацією із землеустрою [1, с. 12]. 

Україна, котра приєдналася до Всеєвропейської стратегії збереження ландшафт-
ного та біологічного різноманіття, відзначається найбільш розгалуженою системою 
спеціального законодавства про національну екологічну мережу, наявністю деяких 
прогресивніших положень, що стосуються охорони не тільки заповідних та особливо 
охоронюваних територій, але й тих територій, котрі забезпечують цілісність екомережі 
(курортних та лікувально-оздоровчих, рекреаційних, водозахісних та полезахисних 
територій, земель сільськогосподарського призначення екстенсивного використання та 
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радіоактивно забруднених земель), проте помітно відстає від показників європейських 
країн у кількісному співвідношення площі заповідних територій від загальної площі 
держави. 

Незважаючи на прогресивність та оперативне прийняття законодавчих норм 
про національну екомережу, найслабшим місцем правового регулювання відносин 
у сфері формування екологічної мережі в Україні стала відсутність налагодженого 
механізму дотримання цих норм. Враховуючи позитивний досвід функціонування 
екологічної мережі у європейських країнах, можна запропонувати деякі положення, 
котрі слугуватимуть покращенню правового регулювання відносин у сфері розбудови 
національної екологічної мережі, оскільки на разі результати її функціонування є 
незадовільними.  

Для досягнення визначених показників доведення до 2015 р. площі національної 
екомережі до рівня (41% території країни), необхідного для забезпечення 
екологічної безпеки країни, необхідно посилити імперативну складову інституцій-
ного механізму формування національної екологічної мережі. Нині діє Координаційна 
рада з питань формування екомережі при Кабінеті Міністрів України. Вона є 
тимчасовим дорадчим органом, скликається періодично і не може безпосередньо 
впливати на процеси організації екологічної мережі. Варто створити спеціальний 
Центральний орган з питань формування національної екологічної мережі та його 
територіальні управління для розробки та впровадження регіональних програм та 
Зведеної схеми формування екомережі України, рішення якого були би обов’яз-
ковими до виконання, подібно як рішення європейської Комісії. 

Для забезпечення цілісності національної екологічної мережі доцільно 
визначити механізм обов’язкового включення до її складу тих земель водного 
фонду (природні водойми, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони тощо), земель 
лісогосподарського призначення, полезахисних лісових смуг та інших захисних 
насаджень, які мають важливе екологічне значення.  

Особливій охороні мають підлягати не тільки ключові території національної 
екологічної мережі (здебільшого об’єкти і території природно-заповідного фонду), 
але й сполучні території (екокоридори), котрі поєднують між собою ключові 
території і забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Якщо 
ключові території забезпечують охорону та збереження ландшафтного різноманіття, то 
сполучні території сприяють відновленню біологічного різноманіття, що в комплексі 
дає підстави досягти стратегічної мети формування та функціонування національ-
ної екологічної мережі у складі Всеєвропейської екологічної мережі. 
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В статье проанализированы особенности правового обеспечения формирования и 
функционирования экологической сети в европейских странах. На основании анализа 
зарубежного опыта обоснованы предложения по совершенствованию национального 
законодательства об экосети.  
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The article deals with the analysis of the peculiarities of legal regulation of environmental 
network evolvement in the European countries. On the basis of the analysis of foreign 
experience within this scope the author substantiates her own proposals as to the improvement 
of domestic legislation on national environmental network. 
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Пам’яті УЧИТЕЛЯ 

до 88-річчя від дня народження 
 професора Ніни Іванівни Титової 

Досліджено становлення та розвиток наукової школи земельного, аграрного та екологіч-
ного права на юридичному факультеті Львівського університету. Проаналізовано результати 
дослідження науковців та їх внесок у розвиток науки земельного, аграрного та екологічного 
права на юридичному факультеті. 

Ключові слова: наукова школа, дослідження, Львівська наукова школа земельного, 
аграрного та екологічного права. 

Змістовність та науковий потенціал будь-якого вищого навчального закладу 
визначається авторитетністю, солідністю його наукових шкіл. Наукові школи 
визначають рівень наукових досліджень у тій чи іншій галузі, перспективні напрями 
наукових досліджень, прогнозують подальший розвиток науки і визначення її 
пріоритетів. Але, не зважаючи на такі важливі функції наукової школи, жоден із 
законів у сфері освіти не регламентує понять, принципів діяльності, гарантій тощо 
наукових шкіл. За відсутності законодавчої регламентації цього феномену на 
сьогоднішній день ми можемо говорити про наукові школи як про певний осередок 
науковців, які об’єдналися навколо певного ідейного наукового лідера, генератора 
нових ідей, концепцій. Як зазначає Л. Д. Зеленська, в ідеалі наукова школа – це 
колективний ієрархічний організований розум, що концентрує досвід декількох 
поколінь. На практиці вона уособлює найяскравіший прояв колективної форми 
творчості під безпосереднім ідейним і практичним керівництвом визнаного 
ученого й вчителя, який живить цей колектив науковими ідеями і визначає зміст і 
методи наукових досліджень [1]. Але за будь-яких умов народження наукової 
школи неможливе без появи видатного ученого з новою науковою програмою й 
методологією її реалізації, людини, яка поєднує в собі талант дослідника і вчителя. 

Вищезазначені теоретичні аспекти розуміння наукової школи якнайповніше 
відображають процес формування наукових шкіл, зокрема в галузі права. Саме у 
такому форматі відбувалося становлення і львівської наукової школи земельного 
аграрного та екологічного права. Ідейним натхненником цієї наукової школи, її 
родоначальником є видатний вчений доктор юридичних наук, професор Ніна 
Іванівна Титова. Але, як не дивно, в її житті все вирішив випадок, який вкотре 
підтвердив правило. що жодних випадковостей не буває. Н. І. Титова розпочинала 
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свою наукову діяльність як теоретик права. Предметом дослідження її кандидатської 
дисертації були проблеми реалізації свободи слова громадян в СРСР, яку вона 
успішно захистила у 1958 р. Проте одного дня декан юридичного факультету професор 
П. О. Недбайло, зупинивши Ніну Іванівну на коридорі, авторитетно заявив: «Від 
завтра Ви читатимете навчальний курс «Колгоспне право». Більше нікому». Таким 
чином, цей випадок поклав початок нових наукових уподобань Н. І. Титової, які 
згодом вилились у фундаментальні наукові дослідження вченої в галузі земель-
ного, аграрного та екологічного права.  

Вже у 1965 р. з-під пера вченої виходить перший в УРСР навчальний посібник 
«Правова охорона природи Української РСР» [2]. У домінуючому на цей момент 
природоресурному підході у законодавстві, це була одна із перших авторитетно 
озвучених наукових позицій щодо необхідності охорони природи.  

У 1973 р. Н. І. Титовою підготовлено монографію «Відповідальність за порушення 
законодавства про охорону природи» [3], якою, як слушно зазначив В. Л. Мунтян, 
покладено початок подальшим дослідженням питань екологічної відповідальності 
у правовій науці та започатковано «Львівську наукову школу» у цій галузі [4, с. 75]. 

Починаючи з 70-х років вже минулого століття, до наукових інтересів Н. І. Тито-
вої входять дослідження у галузі аграрного (сільськогосподарського) права. У 1978 р. у 
науковий світ виходить одна з перших в Україні монографій з теорії аграрного 
права «Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприя-
тий» [5], в якій Н. І. Титова переконливо аргументувала необхідність формування 
нової комплексної, інтегрованої та спеціалізованої галузі права – тоді сільсько-
господарського права, і зайняла активну позицію у підтримку цієї нової галузі на 
сторінках журналу «Советское государство и право». Як зазначав професор 
М. І. Козирь, який перший на порядок денний поставив питання про об’єктивність 
формування нової галузі – сільськогосподарського права, необхідно визнати, що 
Н. І. Титова стояла біля витоків формування аграрного права, внісши надалі 
вагомий внесок у розвиток теорії аграрного права у надзвичайно змістовній 
монографії: «Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты)» [6]1. 
Нині Н. І. Титовою розроблено теорію сучасного аграрного законодавства України, 
сформульовано його основні принципи та конституційні засади, розкрито шляхи і 
напрями його розвитку та вдосконалення, в тому числі й подальшої кодифікації [7; 8]. 

Особливе значення серед наукових досліджень Н. І. Титової мають роботи, 
присвячені дослідженню інституту фермерства. Вчена є автором двох монографій, 
присвячених правовому статусу фермерських господарств – «Фермер і закон» 
(1996) [9], «Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді» 
(1998) [10]. Крім того, вченою опубліковано й низку інших робіт з правових 
проблем фермерських відносин, захищено декілька кандидатських дисертацій її 
учнів (Л. В. Логуш, М. С. Долинською, М. Я. Ващишин).  

Не обійшла своєю увагою Н. І. Титова й такі важливі суб’єкти ринкових 
відносин, як сільськогосподарські кооперативи. Проте, крім дослідження проблем 
цієї організаційно-правової форми господарювання, вчена правомірно обґрунтовує 
необхідність чіткого законодавчого закріплення прав членів цих структур [11]. 
Наукові ідеї професора Н. І. Титової з цих проблем знайшли подальше обґрунту-
вання у кандидатських дисертаціях її учнів В. І. Федоровича та Я. З. Гаєцької-
Колотило. 

––––––––– 
1 К 80-летию со дня рождения професора Н. И. Титовой // Аграрное и земельное право. Научно-

практический и информационно-аналитический журнал. – 2006. – № 6.  
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Останніми роками професор Н. І. Титова активно досліджує соціальний статус 
селянства та проблеми правового забезпечення його прав [12; 13], чим започатко-
вано новий напрям наукових досліджень у системі аграрно-правової науки. 

Не менш пильну увагу приділила Н. І. Титова правовим проблемам розвитку 
земельного законодавства. Вона дослідилп особливості земель як специфічного об’єкта 
правової регламентації, сформулювалао принципові засади нового основного кодифіко-
ваного акта земельного законодавства, й, що важливо, розкрила його структуру, зміст 
та межі правової регламентації [14; 15]. 

Особливо необхідно відзначити, що у 2005 р. під науковим керівництвом і при 
безпосередній вагомій авторській участі професора Н. І. Титової вийшов у світ 
науково-навчальний посібник «Землі сільськогосподарського призначення: права 
громадян України» (видавництво «ПАІС») [16], який отримав високу оцінку Уряду 
України, зокрема, безпосередньо Прем’єр-міністра України Ю. В. Тимошенко.  

Така висока оцінка вказаної праці львівських вчених юристів-аграрників, як 
зазначає професор М. І. Козирь, свідчить про те, що тут вже склалася й активно 
функціонує Львівська наукова школа українського аграрного права на чолі з 
професором Н. І. Титовою. 

У науковій літературі зазначено, що підставою для того, аби вважати певний 
неформальний колектив науковою школою, мають бути: головний напрям дослід-
жень, кількість публікацій, індекс цитування (не лише окремого члена школи, а й 
усіх, хто в неї входить), кількість захищених дисертацій тощо [17]. Зазначимо, що 
ці формальні критерії існування наукової школи лише підтверджують потенціал 
львівської наукової земельного, аграрного та екологічного права. У сукупності 
перу Н. І. Титової належить понад 235 опублікованих робіт, з них сім індивідуаль-
них і дві колективні монографії. За роки багатолітньої наукової та викладацької 
праці у Львівському університеті імені Івана Франка вона підготувала одного 
доктора юридичних наук та 15 кандидатів юридичних наук. 

Знаково, що саме учні Н. І. Титової досліджували проблеми становлення та 
розвитку української науки аграрного права, що стало поштовхом до написання 
кандидатської дисертації Н. О. Багай «Розвиток науки аграрного права України» 
[18]. На сьогодні день Н. О. Багай є автором близько 50-ти наукових праць, у тому 
числі співавтором науково-навчального посібника і двох підручників з земельного 
та аграрного права. 

З упевненістю можна сьогодні сказати, що започатковані професором Н. І. Тито-
вою основні напрями розвитку земельного, аграрного та екологічного права 
тривають у науковій та викладацькій діяльності її учнів та послідовників, серед 
яких авторитетністю наукової позиції вирізняється кандидат юридичних наук, 
доцент В. І. Федорович. Розпочинаючи свою наукову кар’єру як юрист-аграрник 
захистом кандидатської дисертації «Правове регулювання створення, реорганізації 
та ліквідації сільськогосподарських кооперативів» [19], Володимир Іванович на 
сьогодні плідно працює над теоретичними проблемами земельного права. Зокрема 
розробки щодо предмета цієї галузі права, принципів, а також дослідження практичних 
проблем реалізації норм земельного законодавства у діяльності суб’єктів аграрного 
господарювання.  

Продовженням традицій науки аграрного права на юридичному факультеті 
Львівського національного університету імені Івана Франка нині є наукова та 
викладацька діяльність кандидата юридичних наук, доцента М. Я. Ващишин [20], 
яка продовжує досліджувати теоретичні аспекти аграрного права України вже в 
сучасних умовах.  
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Проте неповною буде оцінка значення сучасної львівської наукової школи 
земельного. аграрного та екологічного права без зазначення наукового внеску у цю 
науку досліджень кандидата юридичних наук, доцента Н. В. Ільків (Ільницької), 
темою дисертаційного дослідження якої були проблеми правового регулювання 
оренди земель сільськогосподарського призначення. У 2008 р. з-під пера вченої 
вийшла у світ монографія «Оренда земель сільськогосподарського призначення в 
Україні: теоретичні та практичні аспекти» [21]. Активно працюючи зі студентами, 
Н. В. Ільків має методичні розробки, зокрема, вона підготувала (у співавторстві з 
кандидатом юридичних наук, доцентом Я. З. Гаєцькою-Колотило) навчальні посібники 
з екологічного та аграрного права (2008 р. видавництво «Істина»). 

У різні роки причетними до формування та розвитку львівської наукової школи 
земельного, аграрного та екологічного права були кандидат юридичних наук, доцент, 
Заслужений юрист України М. А. Мацько, який усебічно дослідив проблеми право-
вого становища підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві. У 
сучасний період головними напрямами наукової діяльності вченого є кооперативне 
право, правове становище сільськогосподарської кооперації, договірні відносини 
кооперативів із господарюючими суб’єктами АПК; аграрне право; та ін. Вчений є 
автором понад 80 наукових праць, з яких одна книга, два розділи підручника, довід-
ково-методичні посібники, індивідуальні статті і наукові повідомлення. Важливе 
значення мають, зокрема, публікації автора з питань кооперації в Україні [22–24]. 
М. А. Мацько є одним зі співавторів першого в Україні підручника з кооперативного 
права, де з’ясовано співвідношення аграрного та кооперативного права, правове 
становище сільськогосподарських кооперативів та ін. [25].  

І. А. Войтюк – сьогодні Ректор академії суддів України, 1989 р. у дисерта-
ційній формі досліджувала питання матеріальної відповідальності членів колгоспів 
[26]. Коло сучасних досліджень вченої не обмежується лише рамками земельного, 
аграрного та екологічного права, проте у цій сфері її наукові уподобання склада-
ють проблемні питання правового регулювання оренди земель [27] тощо.  

Розпочинали свою наукову діяльність як юристи-земельники-аграрники кандидат 
юридичних наук, доцент Л. В. Бориславський (нині завідувач кафедрою конститу-
ційного права на юридичному факультеті Львівського національного університету 
імені Івана Франка), який 1974 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ответственность за порчу земель 
сельскохозяйственного назначения», присвячену комплексному дослідженню всіх 
видів юридичної відповідальності за правопорушення, пов’язані з псуванням 
земель сільськогосподарського призначення [28].  

Кандидатом юридичних наук, доцентом С. Ф. Василюком, що також є вихідцем із 
Львівської наукової школи, на дисертаційному рівні досліджено проблеми 
правового регулювання внутрішнього розпорядку в колгоспах [29]. Вчений брав участь 
у підготовці першого українського підручника з аграрного права за редакцією 
доктора юридичних наук, професора Василя Зіновійовича Янчука. 

Гордістю львівської наукової школи екологічного, земельного та аграрного 
права є доктор юридичних наук, професор С. В. Кравченко. Вчена у 1977 р. захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему 
«Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам природи» [30], а у 1991 – докторську 
дисертацію на тему «Реализация права в охране окружающей среды: (социально-
психологические условия)» [31]. Вона є автором понад 120 наукових праць, з яких 
шість монографій, вісім навчальних посібників, розділи у чотирьох підручниках 
тощо. Сьогодні професор С. В. Кравченко ґрунтовно працює над розробкою теоретич-
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них аспектів міжнародного права навколишнього природного середовища, популя-
ризує еколого-правові знання в Орегонському університеті (США) й серед широкого 
кола громадськості.  

Серед авторитетних учнів професора С. В. Кравченко необхідно відзначити 
кандидата юридичних наук, доцента Н. Р. Кобецьку, яка на сьогоднішній день 
очолює кафедру трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника. Предметом дослідження 
кандидатської дисертації вченої були екологічні права громадян України [32]. 
Н. Р. Кобецька й надалі плідно працює на ниві екологічного права. Зокрема, вона є 
автором понад 40 наукових праць, з них одного навчального посібника (з грифом 
МОН України), однієї монографії (в співавторстві). У 2006 р. на засіданні Вченої 
ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України затверджено 
тему її докторської дисертації «Імперативний та диспозитивний методи в 
правовому регулюванні відносин використання природних ресурсів». 

Теоретичні проблеми в галузі екологічного права на дисертаційному рівні 
досліджувались І. В. Тустановською, яка у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію 
з питань застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США [33]. 

Еволюція наукової школи зумовлена новими вливаннями у неї нових наукових 
позицій, думок, поглядів ідей тощо. На сьогодні у львівську наукову школу земельного 
аграрного та екологічного права вливаються нові імена молодих вчених, які ще, 
можливо, не мають наукових здобутків у вигляді завершених наукових праць, 
насамперед, у формі дисертацій, проте, займають активну наукову позицію в науці 
земельного, аграрного та екологічного права. Це вже послідовники учнів професора 
Н. І. Титової – Т. М. Жиравецький, який працює над дисертаційним дослідженням, 
присвяченим правовому режиму земель сільськогосподарського призначення, а 
також активно цікавиться теоретичними та практичними проблемами екологічного 
права. 

Проте, водночас необхідно відзначити, роль та значення львівської наукової 
школи земельного, аграрного та екологічного права в українській юридичній науці 
значно ширші за її організаційні межі. Історична роль цієї школи полягає у тому, 
що саме її представники стояли біля витоків науки земельного, аграрного та еколо-
гічного права України, брали активну участь в обстоюванні нових, прогресивних 
ідей, положень, що й сьогодні впливають на розвиток суспільних відносин, привносять 
нове в розвиток людської спільноти. Професор Ніна Іванівна Титова справою свого 
життя вважала утвердження соціального та правового статусу селянина у суспіль-
стві. Вчена писала: «За умов побудови правової держави людина, її права стають 
епіцентром суспільних відносин. Це стосується всіх верств населення. Проте 
найбільшою є криза в системі реального захисту прав селян…». Оскільки селянство у 
всьому світі є тією структурною детермінантою, від якої залежить добробут суспіль-
ства, держава повинна дбати про піднесення соціального статусу селянина в суспіль-
стві. Це має стати одним із генеральних її завдань, а головним способом їхнього 
забезпечення – створення селянам умов для того, щоб вони могли самостійно 
досягти свого економічного благополуччя [16]. Започатковані Ніною Іванівною 
дослідження у цій сфері ще на багато років визначатимуть напрям наукових 
досліджень юридичної науки, надихатимуть молодих вчених у їхніх наукових 
пошуках. Очевидно, що ще не одна плеяда науковців звертатиметься до наукової 
спадщини професора Н. І. Титової, і в такий спосіб ми усі разом, заради пам’яті про 
видатного Учителя, працюватимемо над утвердженням України як дійсно правової, 
демократичної, соціальної держави.  
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Исследовано становление и развитие научной школы земельного, аграрного и экологи-
ческого права на юридическом факультете Львовского университета. Проанализированы 
результаты исследования ученых и их вклад в развитие науки земельного, аграрного и 
экологического права на юридическом факультете. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

УДК 343.541(477:4) 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУШУВАННЯ 
ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК В ЗАКОНОДАВСТВІ 

УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

Х. Брух 

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

У статті зроблено порівняльно-правовий аналіз проблем кримінальної відповідальності 
за примушування до вступу в статевий зв’язок у законодавстві України та інших країнах 
континентальної Європи. На основі узагальнення ознак відповідних складів злочинів 
систематизовано підходи щодо регламентації кримінальної відповідальності за такі 
посягання, проаналізовано переваги та недоліки цих підходів, окреслено основні напрями 
вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства у цій частині. 

Ключові слова: кримінальне законодавство країн континентальної Європи, кримі-
нальне законодавство України, примушування до вступу в статевий зв’язок, зґвалтування, 
диференціація кримінальної відповідальності. 

Використання порівняльно-правового методу додає повноти та підвищує результа-
тивність будь-якого правового дослідження. Його застосування у кримінально-
правовій науці сприяє виявленню і врахуванню чужих помилок та досягнень під час 
вирішення питань про злочинність і караність конкретних дій, допомагає зрозуміти 
роль та значення кримінального права як інструменту соціального регулювання 
[1, ст. 4].  

Необхідність порівняльно-правового дослідження законодавства України та 
інших країн континентальної Європи в частині кримінальної відповідальності за 
діяння, яке національний законодавець називає «примушування до вступу в стате-
вий зв’язок», зумовлена низкою факторів. По-перше, у сучасних умовах неабиякої 
актуальності євроінтеграційних процесів великого значення набуває гармонізація 
національного законодавства з законодавством інших країн Європи. По-друге, 
беручи до уваги географічні та політико-правові особливості України, не викликає 
сумнівів той факт, що для України найефективнішим та найперспективнішим у 
галузі порівняльних досліджень є вивчення кримінального права європейських 
держав романо-германської правової сім’ї [2, ст. 629], до якої, в тому числі, 
належить і Україна. Закономірності розвитку та характерні риси, що об’єднують 
країни цієї правової системи (спільність основного джерела (форми) права, єдність 
у структурі системи і норми права, наявність кодифікації нормативно-правових 
актів і т. д.), сприятимуть простішому впровадженню необхідного іноземного 
досвіду в національне законодавство. По-третє та основне, «високорозвинені 
західноєвропейські держави мають найкращий досвід правової, у тому числі кримі-
нально-правової, охорони суспільних відносин в умовах демократії та ринкової 
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економіки» [3, c. 23], а особливо колосальний досвід боротьби з різноманітними 
статевими домаганнями, добре продуманою системою правових норм, які характери-
зуються послідовністю та прийнятністю.  

Питання кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи, в 
тому числі і за примушування до вступу в статевий зв’язок, у своїх працях дослід-
жували такі українські та зарубіжні вчені як Ю. М. Антонян, А. В. Агафонов, Л. П. Брич, 
Б. Л. Гульман, О. О. Дудоров, А. П. Дьяченко, А. А. Жижиленко, А. Н. Ігнатов, Т. Д. Лись-
ко, П. І. Люблинский, Н. І. Мацнев, Д. П. Москаль, В. О. Навроцький, Л. Г. Оршанс-
кий, К. М. Плутицька, Е. П. Френкель, А. П. Шеремет, Я. М. Яковлев та ін. 

Порівняльно-правові ж аспекти кримінальної відповідальності за примушуван-
ня до вступу в статевий зв’язок тією чи іншою мірою досліджували Д. А. Глиниц-
кая, В. Н. Додонов, О. С. Капинус, І. Д. Козочкин, Т. Д. Лисько, А. В. Савченко, 
С. П. Щерба, М. І. Хавронюк та інші вчені.  

Водночас, попри вагомий внесок науковців у вивчення зазначених проблем, 
порівняльно-правові дослідження законодавства України та країн континентальної 
Європи у сфері кримінальної відповідальності за примушування до вступу в стате-
вий зв’язок майже відсутні. З урахуванням цього, завданням нашого дослідження є 
аналіз законодавства країн континентальної Європи з метою систематизації 
підходів, виявлення характерних рис та особливостей регламентації кримінальної 
відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок в країнах конти-
нентальної Європи; врахування здобутків, а також виокремлення положень, що з 
певних причин не можуть бути запозиченими для вдосконалення кримінального 
законодавства України в частині відповідальності за досліджуваний злочин.  

Потрібно одразу зазначити, що кримінальне законодавство країн континенталь-
ної Європи в частині охорони статевої свободи особи характеризується відсутністю 
спільних підходів до побудови диспозицій та конструювання санкцій кримінально-
правових норм, як це характерно, наприклад для законодавства країн СНД. Не є 
винятком регламентація кримінальної відповідальності за дії, які національний 
законодавець називає «примушуванням до вступу в статевий зв’язок». Для більш 
системного висвітлення особливостей відповідальності за аналізований злочин, пропо-
нуємо, з відповідною часткою умовності, розмежувати законодавство досліджуваних 
країн на наступні групи з урахуванням того, чи передбачена відповідальність за 
досліджуваний злочин окремою кримінально-правовою нормою, чи таке охоплю-
ється складом зґвалтування.  

До першої групи ми зачислили країни, Кримінальні кодекси (надалі – КК) яких 
містять окремі норми про відповідальність за примушування до вступу в статевий 
зв’язок: Албанія, Болгарія, Данія, Естонія, Литва, Польща, Україна, Швейцарія, 
Швеція та ін. Характерним для країн цієї групи є те, що відповідальність за дослід-
жуваний злочин передбачена самостійною нормою, поряд з іншими нормами про 
відповідальність за «статеві посягання», в тому числі поряд зі зґвалтуванням. 

Нерідко склад примушування до вступу в статевий зв’язок співвідноситься зі 
складом зґвалтування як суміжні, розмежовуючись за ознакою способу вчинення 
злочину. У таких випадках кримінально-правові норми про відповідальність за дослід-
жуваний злочин містять негативні ознаки, що засвідчують відсутність способів 
вчинення інших «статевих посягань», зокрема і зґвалтування.  

Так, КК Данії у ст. 117 передбачає відповідальність за примушування до вступу в 
статеві зносини іншими, окрім насильства чи погрози його застосування, способа-
ми [4]; насильство чи погроза його застосування є способами вчинення зґвалту-
вання відповідно до ст. 116 цього ж акту. КК Швеції у ст. 1 Глави 6, встановлюючи 
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відповідальність за зґвалтування як за вчинення « … шляхом насильства чи 
погрози, що становлять для потерпілої особи безпосередню небезпеку, примушування 
до статевих зносин чи інших статевих дій … » [5], одночасно у ст. 2 цієї ж Глави 
передбачає відповідальність за «сексуальний примус» як за дії особи, яка « … за інших 
обставин, ніж зазначених у статті 1, шляхом незаконного примушування добивається 
від когось вступу у статеві зносини … » [5] (з аналізу норм КК Швеції випливає, що 
наявність «сексуального проникнення» значення для кваліфікації не має). 

В цілому, для законодавства країн цієї групи характерна диференціація кримі-
нальної відповідальності за окремі статеві посягання з урахуванням способів 
вчинення злочину. Зокрема, якщо посягання на статеву свободу особи здійснюється 
насильством, погрозою його застосування чи іншими «рівнозначними» за суспіль-
ною небезпекою способами («з використанням безпорадного стану» [6; 7], 
«позбавляючи особу можливості чинити опір» [7]), то вчинене охоплюється складом 
зґвалтування; якщо ж таке посягання здійснюється способами менш суспільно-
небезпечними, як от з використанням залежності потерпілого від винного, то таке, 
зазвичай, охоплюється складом примушуванням до вступу в статевий зв’язок. Такий 
підхід, безумовно, є виправданим, оскільки небезпека способу посягання прямо 
пропорційна небезпечності посягання в цілому; врахування способу вчинення 
злочину відображається у разі конструювання санкцій кримінально-правових норм: 
чим небезпечніший спосіб – тим суворіші санкції.  

Саме використання залежності як способу вчинення злочину є однією з 
характерних ознак законодавчих положень про примушування до вступу в статевий 
зв’язок цієї групи країн. КК Албанії, Болгарії, України передбачають використання 
лише конкретної – матеріальної, службової чи аналогічної за своєю природою 
залежності як способу вчинення злочину. Зокрема, КК Албанії передбачає відпові-
дальність за « … дії сексуального чи гомосексуального характеру, шляхом зловживан-
ня відносинами підлеглості чи офісними відносинами … » [8], КК Болгарії – за 
вступ в статеві відносини « … шляхом використання матеріальної чи службової 
залежності … » [6].  

Законодавці решти країн континентальної Європи або не конкретизують, або 
передбачають можливість вчинення злочину з використанням інших, окрім 
матеріальної чи службової, видів залежності. Так, Пенітенціарний кодекс Естонії 
встановлює відповідальність за «статеві зносини з особою проти її волі з викорис-
танням залежності потерпілого від винного … » [9]; КК Польщі за « … доведення 
потерпілої особи до статевих зносин або стану, коли потерпілий підпорядковується 
вчиненню щодо нього сексуальних дій чи сам вчиняє такі дії, зловживаючи 
відносинами залежності або використовуючи критичне положення потерпілої 
особи … » [10]. КК Данії містить дві норми про відповідальність за досліджуваний 
злочин: однією встановлена відповідальність за примушування до вступу в статеві 
зносини, використовуючи інші, окрім притаманних зґвалтуванню способи, іншою – 
за вступ в статевий зв’язок з особою шляхом зловживання відносинами підлеглості 
чи скрутним економічним становищем потерпілої особи [4].  

На підставі аналізу ст. 154 КК України, а також п. 15 постанови Пленуму 
Верховного суду України «Про судову практику у справах про злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи» робимо висновок, що 
відповідальність за ст. 154 КК України «Примушування до вступу в статевий 
зв’язок» може наставати лише за умови наявності між винним та потерпілим 
відносин матеріальної або службової залежності та використання такої залежності 
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винним як способу досягнення злочинного результату. Вчинення досліджуваного 
злочину іншими, не менш суспільно-небезпечними способами, але за відсутності 
та використання відносин зазначеної залежності, не охоплюватиметься жодною 
нормою КК України, що, своєю чергою, свідчить про наявність прогалин у кримі-
нальному законодавстві України. З цього приводу у науковій літературі висловлена 
пропозиція щодо вдосконалення ст. 154 КК України шляхом запозичення « … 
позбавленої казуїстичності вказівки на іншу (крім матеріальної чи службової) 
залежність потерпілої особи від винного … » [11, ст. 213]. Саме такий підхід 
застосовується майже у всіх країнах СНД. Проте, вдосконалення ст. 154 КК 
України в такий спосіб викликає певні сумніви. «Інша залежність» – поняття 
широке та оцінне, може включати в себе, наприклад, залежність дітей від батьків, 
одного з подружжя від іншого, залежність закоханої людини тощо.  

Встановлення кримінальної відповідальності за примушування до вступу в 
статевий зв’язок шляхом використання «іншої залежності» може призвести до 
додаткових складнощів у застосуванні кримінального закону, безпідставної криміналі-
зації, впадання з одних крайнощів в інші. Безперечно, норма ст. 154 КК України в 
частині визначення можливих способів вчинення злочину потребує вдосконалення. 
Проте, таке вдосконалення має здійснюватися з обмеженим використанням оцінних 
понять задля попередження труднощів при застосуванні норми правоохоронними 
органами, особливо, коли йдеться про вчинення посягання щодо залежних осіб.  

Для деяких країн цієї групи, зокрема, Данії, Швейцарії притаманна наявність 
окремих кримінально-правових норм про відповідальність за досліджуваний злочин, 
що може вчинятися лише спеціальним суб’єктом – лікарями, вчителями, особами, 
які є службовцями місць позбавлення волі та користуються особливою залежністю 
потерпілих як способом вчинення злочину. В таких випадках, як зазначає О. С. Капі-
нус, немає необхідності в доведенні факту примушування, оскільки воно само 
собою очевидне [12, ст. 143]. Проте, незважаючи на існуючу підпорядкованість, 
гіпотетично, статеві зносини між такими особами можуть бути і добровільними. 
Зокрема, КК Данії містить норму про відповідальність «службовця» або особи, яка 
очолює тюрму, реабілітаційний центр, дитячий чи підлітковий дім, психіатричну 
лікарню, заклад для розумово відсталих чи будь який інший аналогічний заклад за 
вступ в статеві зносини з особами, що в цих закладах утримуються [4]. Дослівне 
тлумачення цитованої норми призведе до висновку про кримінально-караність 
будь яких статевих зносин «службовців» з особами, які утримуються у «спеціаль-
них» закладах, незважаючи на те, чи були такі відносини добровільними чи ні. 
Проте, виникає питання обґрунтованості та доцільності настання кримінальної 
відповідальності у випадку, коли статеві зносини, наприклад, між службовцем 
закладу позбавлення волі та особою, яка в ньому утримується, були добровіль-
ними, оскільки, за наявності згоди «потерпілого», жодна шкода статевій свободі 
особи як об’єкту кримінально-правової охорони не заподіюється.  

Для кримінального законодавства деяких країн цієї групи характерним є 
наявність заохочувальних норм. Так, КК Болгарії передбачає, що « … не підлягає 
покаранню або призначене покарання не виконується, якщо до приведення вироку 
у виконання між чоловіком і жінкою був укладений шлюб … » [6]. М. І. Хавронюк 
слушно зазначає, що вказана норма не може бути застосована, зокрема, коли 
потерпіла особа є душевно хворою або не досягла 14 років [3, ст. 691]. КК Швейцарії 
передбачає, що « … компетентний орган відмовляється від переслідування, 
передачі до суду або від покарання, якщо потерпіла особа уклала шлюб з особою, 
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яка вчинила злочинне діяння … » [13]. Оскільки Швейцарія не входить до країн з 
легалізованими одностатевими шлюбами, застосування привілейованої норми, за 
умови, що винний та потерпілий належать до однієї статі, також буде неможливим.  

До іншої умовної групи належать країни, кримінальне законодавство яких не 
передбачає окремої норми про відповідальність за досліджуваний злочин, оскільки 
фактичне вчинення такого охоплюється складом зґвалтування. Інакше, має місце 
так званий «широкий» підхід до конструювання об’єктивної сторони зґвалтування 
як злочину. Наприклад, КК Бельгії під зґвалтуванням розуміє « … будь який акт 
сексуального проникнення незалежно від форми та яким би способом він не 
здійснювався, вчинений щодо особи, яка не дала щодо цього своєї згоди ... » [14]. 
При цьому згода вважається відсутньою, зокрема « … якщо акт був нав’язаний 
силою, примушуванням чи хитрощами … » [14]. 

КК Голландії визначає зґвалтування як проникнення в тіло особи статевим 
шляхом за допомогою насильства чи іншої дії або шляхом погрози насильства чи 
погрози іншою дією [15]. Саме примушування до перелічених вище дій станови-
тиме собою замах і буде кримінально караним, оскільки особа діяла умисно. 

Особливістю законодавства країн, що належать до цієї групи, є, по-перше, 
необов’язковість, але можливість використання залежності як способу вчинення 
злочину (на відміну від країн, віднесених нами до першої групи); по-друге, санкції 
кримінально-правових норм про зґвалтування побудовані так, що є велика різниця 
між «мінімальною» та «максимальною» межею покарання. Очевидно, суспільна 
небезпека того чи іншого способу вчинення злочину враховується судом під час 
призначення покарання.  

Зазначимо, що кримінальному законодавству країн континентальної Європи, в 
тому числі і Україні, притаманна відсутність диференціації відповідальності за 
досліджуваний злочин з урахуванням так званого «статевого проникнення». 
Зазначене є суттєвим недоліком, оскільки суспільна небезпека дій винного у 
випадках, коли йому вдалося подолати волю потерпілої особи і вступити з нею у 
статевий зв’язок значно вища суспільної небезпеки «безрезультатного» примусу; 
окрім того, у першому випадку статева свобода особи як об’єкт кримінально-
правової охорони зазнає безпосередньої шкоди, в той час як у другому йдеться 
лише про реальну загрозу заподіяння такої шкоди.  

Упродовж останніх років в законодавстві країн континентальної Європи про-
стежується тенденція до криміналізації різного роду сексуальних домагань, переслі-
дувань, які явно виходять за межі звичного для нас примушування до вступу в 
статевий зв’язок. Так, КК Швейцарії встановлює відповідальність за сексуальні 
домагання проти волі особи, якщо таке грубо порушує громадський порядок, або, 
наприклад, вчинене у грубій словесній формі [13]. КК Іспанії передбачає відпові-
дальність за сексуальне переслідування як за домагання сексуального характеру для 
себе чи третіх осіб в сфері трудових, навчальних відносин чи у сфері відносин 
надання послуг, якщо винний, діючи тривало або звично, створює для потерпілого 
об’єктивно страхітливу, ворожу чи принижуючу обстановку. При цьому відпові-
дальність посилюється, якщо, вчиняючи сексуальне переслідування, винний викорис-
товує відносини трудової, навчальної або ієрархічної підпорядкованості [16]. Так, як 
слушно зазначає О. С. Капінус, кримінально-караним за КК Іспанії є сексуальне 
переслідування навіть у випадку відсутності відносин залежності між винним та 
потерпілим та прямого, відвертого примушування [12, ст. 142]. 

Встановлення кримінальної відповідальності за певні діяння має, насамперед, 
відповідати суспільній небезпеці останніх; хоча кримінально-правові засоби і 
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визнаються найбільш ефективними засобами впливу на поведінку людини, за своєю 
природою вони повинні застосовуватись лише у крайніх випадках. Можливо, у законо-
давстві інших країн континентальної Європи встановлення відповідальності за 
описані вище діяння є виправданою, проте, доцільність запозичення такого досвіду 
Україною є дискусійною.  

На підставі аналізу можна зробити такі висновки щодо підходів до регламента-
ції кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок в 
континентально-європейських країнах; виокремити їх характерні риси. 

Діяння, яке національний законодавець називає «Примушування до вступу в 
статевий зв’язок», криміналізоване в усіх країнах континентальної Європи, є 
невід’ємною частиною посягань проти статевої свободи особи. Незважаючи на це, 
підходи до регламентації відповідальності за цей злочин неабияк різняться. 

З урахуванням того, чи передбачена відповідальність за досліджуваний злочин 
окремою кримінально-правовою нормою чи таке охоплюється складом зґвалтування, 
законодавство досліджуваних країн можна умовно ділити на дві відповідні групи.  

Для країн першої групи, кримінальне законодавство яких встановлює відпові-
дальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в окремій кримінально-
правовій нормі, характерною є диференціація відповідальності з врахуванням 
суспільної небезпеки способу вчинення злочину, а також використання залежності 
потерпілого від винного для досягнення злочинного результату. Вдосконалюючи 
ст. 154 КК України, насамперед, потрібно орієнтуватися на успішний законодавчий 
досвід країн цієї групи, яким властивий найбільш близький до національного 
законодавця підхід до регламентації відповідальності за досліджуване посягання.  

Для країн другої групи, кримінальне законодавство яких не передбачає окре-
мої норми про відповідальність за досліджуваний злочин, а вчинення такого охоплю-
ється складом зґвалтування, не є характерним диференціація відповідальності з 
урахуванням суспільної небезпеки способу вчинення злочину, а також викорис-
тання залежності як способу кримінально-караного посягання на статеву свободу. 

Суттєвим недоліком законодавства країн континентальної Європи, у тому 
числі і України, є відсутність диференціації відповідальності за примушування до 
вступу в статевий зв’язок з урахуванням так званого «статевого проникнення», що 
пояснюють різною суспільною небезпекою дій винного у випадку, коли йому 
вдалося подолати волю потерпілої особи і вступити з нею у статевий зв’язок та 
суспільною небезпекою «безрезультатного» примусу до вступу в такий зв’язок. 
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ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье проведен сравнительно-правовой анализ проблем уголовной ответствен-
ности за принуждение к вступлению в половую связь по законодательству Украины и 
других стран континентальной Европы. На основе обобщения соответствующих составов 
преступлений систематизированы подходы к регламентации уголовной ответственности 
за такие посягательства, проанализированы преимущества и недостатки этих подходов, 
очерчены основные направления усовершенствования отечественного уголовного законо-
дательства в этой сфере.  

Ключевые слова: уголовное законодательство стран континентальной Европы, 
уголовное законодательство Украины, принуждение к вступлению в половую связь, 
изнасилование, дифференциация уголовной ответственности. 
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The article presents a comparative legal analysis of the issue of criminal responsibility for 
sexual coercion in Ukrainian legislation and legislation of other countries of continental Europe. 
Based on general markers of specific components of crime approaches towards regulation of 
criminal responsibility for such crimes have been systematized, advantages and disadvantages 
of these approaches have been analyzed and the main strategies for improvement of Ukrainian 
criminal laws in this respect have been put forward. 

Key words: criminal statute of countries of continental Europe, criminal statute of Ukraine, 
forcing to entering into sexual connection, raping, differentiation of criminal responsibility. 

 

Стаття: надійшла до редакції 17.04.2014 
прийнята до друку 19.06.2014 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60. С. 256–259 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 60. P. 256–259 

© Марисюк К., 2014 

УДК 343.811(477)«18-19» 

СТАНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ  
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ (В’ЯЗНИЧНОЇ) СИСТЕМИ 

К. Марисюк 

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

e-mail: marysyuk@i.ua 

У статті проаналізовано історію становлення англійської прогресивної пенітенціарної 
(в’язничної) системи. Досліджено її найбільш характерні риси та особливості функціонування. 

Ключові слова: пенітенціарна система, покарання, злочинець. 

Вивчення правового досвіду найрозвинутіших держав завжди було важливим і 
актуальним завданням широкого кола науковців і практиків. Це тим більш 
важливо, оскільки дає змогу не лише заповнити прогалини в дослідженнях, але й 
розуміти походження багатьох правових інститутів та виробити пропозиції щодо 
розвитку чинного законодавства.  

Зазначене вище повною мірою стосується й кримінально-виконавчого права. І 
чи не найменш вивченим при цьому є питання виникнення та розвитку пенітен-
ціарних (в’язничних) систем світу як передумови формування нинішньої кримі-
нально-виконавчої системи України. Саме тому запропоноване дослідження можна 
вважати надзвичайно актуальним. 

Питанням пенітенціарних (в’язничних) систем присвячували свої дослідження 
такі вчені, як І. Богатирьов, О. Колб, В. Трубников та багато інших, однак вони 
зосереджували свою увагу на досліджуваних питаннях лише у комплексі з вивченням 
інших проблем кримінально-виконавчого права. Спеціальних досліджень пенітенціар-
них (в’язничних) систем у вітчизняній науці фактично немає. На заповнення прогалин 
у наукових дослідженнях цього питання й спрямована запропонована стаття. 

Окремо потрібно підкреслити, що досліджувана у цій науковій статті англійська 
прогресивна пенітенціарна (в’язнична) система з’явилася не на порожньому місці і 
не була винятково витвором фантазії її авторів. Їй передувало існування щонай-
менше двох більш ранніх пенітенціарних (в’язничних) систем, а саме – пенсиль-
ванської та оборнської.  

Відтак, у середині XVIII ст. у м. Філадельфія (штат Пенсильванія, США) було 
розроблено та впроваджено у життя пенітенціарну (в’язничну) систему, названу за 
місцем своєї появи пенсильванською. Серед основних ознак останньої було 
одиничне тюремне утримання засуджених, одиночна праця в камерах, постійний 
режим мовчання, задоволення лише мінімальних потреб засуджених, сильний і 
постійний релігійний вплив на засуджених [4, c. 12]. 

На її зміну, а часом – на доповнення, на початку ХІХ ст. у м. Оборн (штат Нью-
Йорк, США) було розроблено та впроваджено у практику дещо м’якшу пенітен-
ціарну (в’язничну) систему – оборнську, яка передбачала одиночне тюремне утри-
мання засуджених лише у нічний час, спільну працю засуджених та постійний 
режим мовчання [4, c. 13]. 

Вже у часи своєї появи обидві проаналізовані системи викликали досить багато 
дискусій, оскільки передбачали надзвичайно серйозні обмеження прав засуджених, 
часом не виправдані тяжкістю вчинених злочинів. Відтак, досить швидко з’явилися 
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ідеї щодо необхідності вироблення нових підходів до виконання покарання у вигляді 
позбавлення волі, які б враховували потреби тогочасного суспільства та слугували не 
лише меті покарання злочинця, а й меті його перевиховання та повернення до 
суспільства повноцінного громадянина. Результатом перелічених тенденцій стала 
поява так званих прогресивних пенітенціарних (в’язничних) систем, однією з яких 
була англійська прогресивна пенітенціарна (в’язнична) система. 

Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої публікації розкрити всі або хоча б 
основні проблемні питання, пов’язані зі становленням та функціонуванням англійської 
прогресивної пенітенціарної (в’язничної) системи неможливо, зосередимо нашу 
увагу лише на найважливіших, з нашого погляду з них. 

Відтак, у ХІХ ст. в Англії та Ірландії з’явилася пенітенціарна система, відома 
як прогресивна система. Ця система полягала у поділі часу виконання кари у виді 
позбавлення волі на декілька етапів поряд з одночасним пом’якшенням умов її 
відбування по мірі вияву ознак виправлення з боку засудженого [6, c. 655]. 

Родоначальником англійської прогресивної тюремної системи був А. Меконочі, 
англійський капітан, призначений у 1840 р. начальником каторжної колонії на острові 
Норфолк.  

До згаданої колонії скеровувалися найнебезпечніші та злісні засуджені. Не 
зважаючи на це, А. Меконочі зміг досягти значного успіху у їх виправленні.  

Чи не найбільш суттєвою передумовою для цього слугувала розроблена ним та 
запроваджена на практиці своєрідна система відбування покарання. 

Серед найзначущих положень згаданої пенітенціарної (в’язничної) системи 
були такі: 

1) скасування вироків з певним терміном, який ставився в залежність від виконан-
ня якоїсь роботи; 

2) уведення системи оцінок-марок, якими б оцінювалася виконана робота, 
працьовитість, поведінка засудженого; 

3) відшкодування усіх витрат за рахунок ув’язнених, кожний з яких мав вносити 
свою частку (усі витрати на його існування додавалися до його загального «боргу» 
у вигляді оцінок-марок); 

4) розподіл ув’язнених на маленькі групи (6–7 осіб) і введення системи круго-
вої поруки (уся група відповідає за поведінку і працю кожного її члена, і навпаки); 

5) пом’якшення умов тримання в останній період перебування ув’язненого у 
тюрмі шляхом переведення на напіввільний режим [3, c. 138]. 

А тепер проаналізуємо детальніше найважливіші, з нашого погляду, положення. 
Англійська прогресивна тюремна система загалом передбачала поділ засуд-

жених на три класи: 
1) клас «зірок». До нього належали засуджені, які раніше не підлягали кримі-

нальним покаранням, і яких було визнано «нерозбещеними». Засуджені цієї категорії 
мали носити на одязі спеціальну зірку, від чого і походила назва згаданого класу; 

2) перехідний клас. Сюди належали засуджені, які були раніше засуджені за 
нетяжкі злочини і які не відносилися до професійних злочинців. До цього ж класу 
входили й засуджені уперше, які, через свої моральні якості, не могли носити зірку. 
Засуджені цього класу, у разі доведення свого виправлення, могли бути переведені 
до класу «зірок»; 

3) клас рецидивістів. До нього входили особи, раніше засуджені за тяжкі 
злочини, а також особи, які через кількість попередніх судимостей, були визнані 
професійними злочинцями. Сюди ж належали злочинці, які були умовно звільнені, 
однак повернені для відбування покарання у в’язницю з огляду на порушення умов 
їх звільнення [1, c. 279].  
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Досліджений вище англійський варіант прогресивної системи містив у собі 
три етапи виконання покарання.  

Перший етап полягав у поміщенні засудженого до в’язниці, створеної за типом 
пенсильванської системи. У таких умовах засуджений традиційно перебував від 
3 до 9 місяців, залежно від категорії злочинця. Так, за твердженням Т. Денисової, 
засуджені класу «зірки» та усі засуджені жіночої статі могли утримуватися на 
цьому етапі не більш як 3 місяці, засуджені перехідного класу – 6 місяців, засуд-
жені класу рецидивістів – 9 місяців [1, c. 280]. 

Наступний етап передбачав примусову працю, яка застосовувалася за типом 
обернської системи, але без обов’язку мовчання, проте за умов спільної праці, 
спільного перебування у церкві, школі, лікарні тощо. Водночас, на період сну, 
харчування, відпочинку засуджених ізольовували.  

Згаданий етап поділявся на п’ять класів. Перехід до наступного класу, що 
тягнуло за собою пом’якшення умов відбування покарання, залежав від отримання 
засудженим відповідної кількості пунктів, які вимірювались марками. За особливу 
старанність у роботі засуджений міг отримати бонус – дві додаткові марки. Пункти 
надавались засудженим щодня за поведінку та за результати праці. Так, за три дні 
добросовісної праці засуджений міг додатково отримати шість марок, три дні 
позбавлення волі йому зараховувались за чотири, а відповідно, 30 днів праці – за 
40 днів позбавлення волі. 

Отже, за рахунок отримання додаткових марок засуджені могли скоротити 
строк ув’язнення, але не більше як на 1/4 – чоловіки та на 1/3 – жінки [2, c. 164–165]. 

За недбальство та погану поведінку марки втрачалися [1, c. 280]. 
В’язень, який отримував визначену кількість пунктів у четвертому класі, пере-

ходив до п’ятого (найвищого, спеціального) класу, з якого, відбувши 3/4 (чоловіки) та 
2/3 (жінки) строку покарання, отримував умовне (дострокове) звільнення – етап третій 
[7, c. 600]. Засуджений отримував відповідне посвідчення, звільнявся з ув’язнення, але 
на волі перебував під наглядом поліції і у випадку порушення правил поведінки міг 
бути повернений до місця відбування покарання для його завершення. 

Лише після закінчення випробувального строку, рівного за часом невідбутій 
частині покарання, ув’язнені могли отримати повне (безумовне) звільнення. 

Ключовою засадою пенітенціарної системи, виробленої А. Меконочі, було пере-
конання, що завданням виконання покарання у вигляді позбавлення волі є навчання 
в’язнів самоконтролю, а також самостійного прийняття рішення і здійснення вибору, 
щоб підготувати їх до життя після звільнення без загрози вчинення нових злочинів. 
Ситуація, коли в’язень міг через власну поведінку значно покращити свою долю, на 
думку Меконочі, сприяла розвиткові такої поведінки. Він писав з цього приводу: «В 
традиційному тюремному режимі центральною помилкою є те, що від в’язня вима-
гають лише покори. Стара система, яка не надає в’язневі жодної можливості боротися 
зі спокусами, не дає йому можливості виробити в собі енергію і силу до боротьби. 
Наглядач вимагає від засудженого послуху, автоматичного і неусвідомленого. Відтак, 
після звільнення, колишній засуджений стає беззахисним щодо життєвих спокус і 
ненавченим у в’язниці боротися з ними, і саме тому вчиняє новий злочин» [5, c. 34].  

Меконочі, з метою досягнення мети виправлення засуджених, старався пробуди-
ти та розвинути в останніх прагнення до покращення умов життя. Такий підхід, на 
його думку, призводив до того, що засуджені «прагнули до порядку і праці, в той 
час, як виключне застосування примусу, підштовхувало їх до повстань» [5, c. 35]. 

Ще однією ключовою засадою досліджуваної пенітенціарної системи було 
постійне поєднання науки та праці при впливі на засуджених. Цікавим нововведен-
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ням було те, що створювались умови, за яких сам засуджений був зацікавлений у 
результатах своєї праці, оскільки лише через неї можна було суттєво полегшити 
своє становище у в’язниці та значно скоротити строк покарання [2, c. 163]. 

Не можна не зазначити, що саме запропонована Меконочі система давала 
можливість засудженим на закінчення перебування у в’язниці у досить реальному 
майбутньому, одразу ж після отримання ними чітко визначеної кількості балів. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що розроблена А. Меконочі пенітен-
ціарна (в’язнична) система дали змогу зробити крок до гуманізації кримінальних 
покарань, оскільки значно полегшила умови відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі порівняно з раніше існуючими пенсильванською чи оборнською 
пенітенціарними системами. Вона ж стала відправною точкою для подальших 
реформ у цій сфері. 
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В статье проанализировано историю становления английской прогрессивной пенитен-
циарной (тюремной) системы. Исследовано ее наиболее характерные черты и особенности 
функционирования. 
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ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ:  
СИСТЕМА ЧИ БЕЗСИСТЕМНІСТЬ 

О. Панчак 

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

Визначено системні зв’язки між структурними елементами КК України (пунктами, 
частинами статті, статтями), що містять правила призначення покарання, врахування яких 
у правозастосуванні дасть змогу подолати законодавчі недоліки формулювання відповідних 
елементів. 

Ключові слова: правила призначення покарання, загальні засади призначення покарання, 
спеціальні правила призначення покарання, система КК України. 

Одне з основних завдань Кримінального кодексу України (далі – КК України) – 
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина. Це завдання 
реалізується в тому числі і за допомогою інституту призначення покарання, досяг-
нення його мети. Адже призначення лише справедливого покарання, тобто необхід-
ного і достатнього для виправлення особи та попередження вчинення як нею, так і 
іншими особами нових злочинів, є необхідною передумовою для реалізації 
описаного завдання. Однак рівень рецидивної злочинності, кількість скасованих 
судових рішень у зв’язку із помилками у призначеному покаранні свідчить про те, 
що суди не завжди правильно застосовують норми цього інституту. Не в останню 
чергу це зумовлено недоліками законодавчого регулювання призначення покарання, 
що вимагає удосконалення КК України в цій частині. Передумовою цього, очевидно, є 
здійснення відповідних наукових досліджень та висунення пропозицій. 

Кожен дослідник проблем призначення покарання звертав увагу на недоліки 
його законодавчого регулювання в межах досліджуваного питання. Окремо досліджу-
валися загальні засади призначення покарання, а також спеціальні правила його 
призначення (В. В. Антипов, Є. В. Благов, В. М. Василаш, О. П. Горох, Т. А. Дени-
сова, О. О. Дудоров, О. В. Євдокімова, Т. І. Іванюк (Нікіфорова), О. О. Книженко, 
А. А. Музика, Т. В. Нєпомнящая, В. В. Полтавець, Ю. А. Пономаренко, Т. В. Саха-
рук, В. І. Тютюгін, І. М. Федорчук та ін.). У кримінально-правовій науці склалися 
декілька традиційних підходів до співвідношення вказаних засад та правил, що 
впливають на їх застосування. Однак, вважаємо, що такі підходи не враховують 
системних зв’язків між структурними елементами КК України (пунктами, части-
нами статті, статтями), що закріплюють відповідні правила. 

Тому метою цього дослідження є встановлення системних зв’язків між 
структурними елементами КК України (пунктами, частинами статті, статтями), що 
містять правила призначення покарання, врахування яких у правозастосуванні 
дасть змогу подолати законодавчі недоліки формулювання відповідних елементів. 

КК України як кодифікований нормативно-правовий акт є системою, яка, 
своєю чергою, складається із систем нижчого рівня: частин, розділів, статей і т.д. 
Зокрема, Загальна частина КК України, статті якої закріплюють усі правила 
призначення покарання, є системою, розділи якої можна об’єднати у такі групи: 
1. Загальні положення про КК та його чинність (Розділи І та ІІ), 2. Злочин (Розділи 
ІІІ–VІІІ), 3. Покарання та інші кримінально-правові наслідки вчинення злочинів чи 
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суспільно небезпечних діянь (Розділи ІХ–ХV). У межах останньої групи законо-
давець присвячує врегулюванню проблем призначення покарання розділ ХІ 
Загальної частини «Призначення покарання». З цього доходимо висновку, що усі 
норми, які складають інститут призначення покарання, повинні би міститися у 
статтях вказаного Розділу. Однак майже всі науковці, які досліджують інститут 
призначення покарання, відносять до нього і норми, що містяться у статтях інших 
розділів КК України, формуючи різні за обсягом переліки. Причому такі статті 
розташовані як у межах 3-ї із виділених груп, так і у межах 2-ї, і навіть 1-ї 
[12, с. 174; 13, с. 360-361; 14, с. 85–96; 17, с. 503-504, 509, 515]. Очевидно, що це є 
грубим порушенням системності КК, що не сприяє легкому відшуканню відпо-
відних норм, а також правильному їх застосуванню, оскільки породжує проблему 
із визначенням співвідношення приписів, що містяться у цих статтях та статтях 
Розділу ХІ. Щоб запобігти цьому, доцільно відповідні норми перенести із статей 
інших розділів до статей Розділу ХІ Загальної частини КК України. 

Серед статей Розділу ХІ Загальної частини особливе місце посідає ст. 65 КК 
України, яка закріплює загальні засади призначення покарання. Щодо цієї статті, 
то зауваження викликають як формулювання і структурні частини в межах цієї 
статті, так і її співвідношення з іншими статтями та приписами КК України, що 
містять правила призначення покарання, оскільки загальні засади ми вважаємо 
також правилами (загальними) призначення покарання. Проаналізуємо такі недоліки. 

Насамперед, щодо структури та приписів, закріплених у самій ст. 65 КК України. 
Хоча вони і об’єднані єдиною назвою «Загальні засади призначення покарання», 
проте звертає на себе увагу різна природа і призначення приписів, що закріплені в 
різних частинах цієї статті. Так, в ч. 1 містяться конкретні правила призначення 
покарання, у ч. 2 – принципи призначення покарання, які реалізуються через застосу-
вання правил, що містяться у ч. 1 ст. 65 КК України, і сприяють їх правильному 
розумінню та застосуванню, а у ч.ч. 3, 4 та 5 – закріплюються винятки з них. Окрім 
того, п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України є складним за своєю структурою, оскільки включає 
фактично три самостійні правила, кожне з яких окремо повинно враховуватися при 
призначенні покарання. Це зумовило дискусію у науковій літературі щодо 
кількості загальних засад призначення покарання: чи таких є три чи п’ять і про 
необхідність самостійного закріплення кожного із трьох правил, що нині об’єднані 
в межах п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України [14, с. 57, 179–180]. Вважаємо, що окреслені 
структурні недоліки є порушенням правил законодавчої техніки, однак не впли-
вають на правильне розуміння та застосування приписів, що закріплені у всіх 
частинах ст. 65 КК України. 

Проте окрім структурних, ст. 65 КК України містить і змістовні недоліки, що 
впливають на застосування її приписів, а також приписів, що містяться в інших 
статтях Загальної частини КК України щодо призначення покарання. 

Так, наприклад, у самій ст. 65 КК України як у п. 1 ч. 1, так у ч.ч. 3 та 4 допустив 
надмірне врегулювання (порушив принцип законодавчої економії), встановивши 
винятки із п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України. Однак, оскільки усіх можливих винятків там 
не передбачено, то тим самим було породжено неоднозначності та суперечності. 
Адже за межі санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини суд при 
призначенні покарання може вийти не лише на підставі ч. 2 ст. 53, ст.ст. 69, 70 і 71 
КК України, як це вказано у ст. 65 КК України, а й у інших численних випадках 
(наприклад, щодо виду призначуваного покарання: ч. 5 ст. 53, ст. 54, ч. 2 ст. 55, ч. 3 
ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 69, ст. 77, ст. 82, ч. 3 ст. 99 КК України; чи 
щодо його розміру: ч. 3 ст. 43, ч. 1 ст. 59, ч.ч. 2 і 3 ст. 68, ч. 1 ст. 69, ст. 69¹, ч. 2 
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ст. 99, ч.ч. 1 і 2 ст. 100, ст. 101, ч. 1 ст. 102 КК України). І врахування їх усіх від 
суду вимагає саме п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України. Однак законодавча вказівка лише на 
три статті породила позицію про суперечність інших статей КК із п. 1 ч. 1 ст. 65 
КК України чи й може породити таке трактування, що в жодному іншому випадку 
суд не може вийти за межі санкції статті (частини статті) Особливої частини КК. 
Очевидно, що добитись однозначного тлумачення відповідних положень можна 
лише законодавчим шляхом, а саме виключивши зайве: вказівки на відповідні 
винятки. Таке вирішення вже пропонувалося в науковій літературі поряд із пропози-
цією у ч. 3 ст. 65 КК України закріпити положення про те, що більш м’яке або більш 
суворе покарання, ніж зазначено в відповідній санкції статті Особливої частини КК, 
може бути призначене лише за наявності підстав, передбачених у статтях Загальної 
частини КК [9, с. 15; 8, с. 69]. З останньою пропозицією, однак, ми не можемо 
погодитися, оскільки відповідне положення випливає із ч. 1 ст. 65 КК України, а 
саме із взаємозв’язку п.п. 1 та 2 ч. 1 цієї статті, а тому є зайвим і також може 
породити додаткові дискусії про співвідношення вказаних двох загальних засад. 

Ще до таких прикладів належить вказівка у п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України на 
обов’язкове врахування під час призначення покарання обставин, «що пом’якшують 
та (виділено нами – О. П.) обтяжують покарання». Таке формулювання породжує 
низку проблем. По-перше, чи тут ідеться саме про ці обставини, які передбачені 
ст.ст. 66 та 67 КК України, оскільки у вказаних статтях вони іменуються «обста-
вини, які пом’якшують покарання» та «обставини, які обтяжують покарання» (а не 
«що»); по-друге, якщо це одні і ті ж обставини, то чи неврахування таких, які 
обтяжують покарання і зазначені у вичерпному переліку ч. 1 ст. 67 КК України, і 
жодної з яких немає в обставинах конкретної справи, не може вважатися недо-
триманням процитованої загальної засади. Адже процитована засада з допомогою 
єднального сполучника «та» вказує на необхідність врахування таких обставин; по-
третє, вимога врахування обставин, які пом’якшують і які обтяжують покарання, 
поряд із обов’язковістю врахування ступеня тяжкості вчиненого злочину та особи 
винного породжує ще одну проблему, на яку вже зверталася увага в науковій 
літературі [14, с. 173–174; 17, с. 521; 6, с. 209]. Зокрема, усі такі обставини 
характеризують або ступінь тяжкості вчиненого злочину (характеризують діяння), 
або особу винного [14, с. 147–148, 163–168; 17, с. 522; 6, с. 205], а тому не є 
якимись відмінними специфічними за своєю природою. Звідси вказівка на 
необхідність самостійного врахування таких обставин поряд із вказівкою на 
ступінь тяжкості вчиненого злочину та особу винного є зайвою. До того ж це 
породжує проблему, чи можуть враховуватися при призначенні покарання 
негативні обставини, що характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину 
та особу винного, яких немає у ч. 1 ст. 67 КК України, з огляду на вичерпність 
цього переліку. Вирішення цієї проблеми є таким: законність вироку залежатиме 
від «вивіски», під якою відповідну обставину врахують: якщо одна і та ж негативна 
характеристика, наприклад особи винного, буде врахована, як обставина, яка 
обтяжує покарання, то це буде підставою для зміни чи скасування вироку через 
порушення ч. 3 ст. 67 КК України, а якщо її врахують, позначивши як ознаку особи 
винного, – то це свідчитиме про справедливість та індивідуалізацію постанов-
леного вироку. А також чим вважати позитивні характеристики особи винного та 
відповідну оцінку ступеня тяжкості вчиненого злочину: вказаними характерис-
тиками чи обставинами, які пом’якшують покарання, через невичерпність їх 
переліку. Очевидно, що описані недоліки можуть бути усунені лише законодавчим 
шляхом. 
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Наступні приклади – це законодавчий надлишок, тобто вимога у так званих 
спеціальних правилах враховувати ті обставини, врахування яких вимагають і 
загальні засади. До таких зачислимо: ч. 2 ст. 53: «залежно від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового стану винного»; ч. 2 ст. 55: «з урахуванням ... 
особи засудженого та інших обставин справи»; ч. 1 ст. 58: «враховуючи обставини 
справи та особу засудженого»; ч. 1 ст. 62: «враховуючи обставини справи та особу 
засудженого»; ч. 1 ст. 64: «якщо суд не вважає за можливе застосовувати 
позбавлення волі на певний строк»; ч. 1 ст. 68: «враховує ступінь тяжкості вчиненого 
особою діяння, ... причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця»; ч. 4 
ст. 68: «враховує характер та ступінь участі кожного з них (співучасників – О. П.) у 
вчиненні злочину»; ч. 1 ст. 69: «з урахуванням особи винного»; ч. 2 ст. 99: «залежно 
від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповноліт-
нього»; ч. 1 ст. 103: «умови його (неповнолітнього – О. П.) життя та виховання, 
вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього». Тобто 
у зазначених випадках відбувається невиправдане дублювання законодавчого 
матеріалу, що не сприяє однозначному розумінню того, чи при застосуванні цих 
спеціальних правил потрібно також враховувати і загальні засади, чи все, що суд 
має врахувати, вказано там. 

Хоча має місце і зворотна ситуація, коли серед так званих спеціальних правил 
призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті (ч. 4 ст. 68 КК України), 
немає правил про врахування форм співучасті, однак такі будуть враховуватися або 
з посиланням на п. 3 ч. 1 ст. 65, або на п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України, тобто лише в 
межах загальних засад призначення покарання. 

Також не сприяє однозначному розумінню та застосуванню законодавства 
вказівка у ч.ч. 1 та 4 ст. 68 КК України на необхідність врахування положень ста-
тей 65–67 КК України разом із врахуванням так званих спеціальних правил, тоді, 
коли в інших статтях, що закріплюють інші спеціальні правила, такої вказівки не 
міститься. А це не дозволяє однозначно відповісти на питання, чи потрібно у таких 
випадках також враховувати загальні засади призначення покарання, чи ні. 

Ще до прикладів системних порушень у КК України можна віднести неможли-
вість за наявності для того підстав одночасного застосування ч.ч. 2 чи 3 ст. 68 і 
ст. 69¹ КК України, а також поряд із ними усіх винятків щодо неможливості 
призначення певних видів покарань щодо різних категорій осіб, оскільки у вказа-
них двох статтях ідеться не про покарання, які можуть бути призначені особі, а 
про покарання, що передбачені санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої 
частини КК України [5, с. 317]. А це, окрім іншого, не дозволяє забезпечити 
дотримання принципу індивідуалізації покарання. Аналогічна проблема виникає і 
при застосуванні ст. 69 КК України та правил призначення покарання неповно-
літнім. Хоча жодних перешкод для одночасного застосування ч.ч. 2 чи 3 ст. 68 та 
ч. 2 ст. 64, ст.ст. 99–102, ч. 3 ст. 43 КК України не вбачає О. О. Дудоров, ігноруючи 
дослівне тлумачення приписів ст. 68 КК України [7, с. 133–134]. Проте далі 
згаданий науковець все ж пропонує «закріпити у КК правила вибору норм, що 
передбачають зниження міри покарання, за наявності підстав для одночасного 
застосування (комбінування) таких норм» (щоправда, про які конкретно норми 
ідеться, дослідник не вказує) [8, с. 83]. 

Окрім того, встановлені у статтях Загальної частини винятки щодо неможли-
вості призначити окремі із покарань, що передбачені у санкції статті (частини 
статті) Особливої частини КК України, до певних категорій осіб (наприклад, ч. 3 
ст. 43, ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 60, ч. 3 ст. 61, ч. 2 ст. 64, ч. 2 ст. 69, ст. 82, 
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ст. 98, ч. 3 ст. 99, ч. 2 ст. 102 КК України) та недоліки конструювання окремих 
санкції призводять до того, що одночасне дотримання п.п. 1 та 2 ч. 1 ст. 65 КК 
України спричиняє неможливість призначити конкретній особі жодне із перед-
бачених у санкції покарань. В кримінально-правовій літературі вказують, що таку 
колізію між статтями Загальної та Особливої частин повинен би усунути 
законодавець [3, с. 6] чи передбачити шляхи її подолання (можливість суду 
перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в 
санкції статті за цей злочин) [1, с. 15; 9, с. 14]. Однак до внесення відповідних змін, 
вважаємо, її можна вирішити лише із застосуванням суміжних кримінально-
правових інститутів, тобто, по суті, за аналогією закону одним із таких способів: 

1) взагалі не призначати особі покарання і звільнити її від нього – такий варіант 
поряд із звільненням від кримінальної відповідальності пропонує Пленум Верховного 
Суду України у абз. 7 п. 8 Постанови № 7 від 24 жовтня 2003 р. «Про практику 
призначення судами кримінального покарання» [16], а також щодо неповнолітніх – 
поряд із звільненням їх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусо-
вих заходів виховного характеру – у п. 18 Постанови № 5 від 16.04.2004 р. «Про 
практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 
неповнолітніх» [15]. Наведені роз’яснення цілком слушно піддаються критиці [3, с. 5], 
оскільки, окрім іншого, таке вирішення прямо суперечить ч. 1 ст. 74 КК України, не 
відповідає принципу невідворотності відповідальності, не досягаються цілі як пока-
рання, так і кримінального права взагалі (превенції та охорони), створює хибне 
уявлення в особи про безкарність, проте є на користь особи, діяння якої оцінюються; 

2) застосовувати правила ст. 69 КК України, що також не відповідає підставам 
(умовам) застосування цієї статті; 

3) призначити особі із передбачених у санкції статті видів конкретне покарання (із 
застосуванням усіх правил призначення покарання, без урахування відповідної 
заборони), а тоді за правилами ст. 72 КК України перевести його у таке, що може 
застосовуватися до особи, що ч. 6 цієї статті допускає. Вважаємо, що останній із 
запропонованих варіантів є найбільш прийнятним, оскільки прямо не суперечить 
законодавству і не породжує тих проблем, що виникають при застосуванні попередніх 
двох. Аналогічним чином можна призначати особі покарання і в тих випадках, 
коли вибір суду обмежений або взагалі зводиться до можливості призначити лише 
одне із передбачених у санкції покарань, через відповідні законодавчі обмеження. 

Ще до суперечностей між статтями Загальної та Особливої частин КК 
України, що створюють проблему в одночасному застосуванні п. 1 ч. 1 ст. 65 та 
п. 2 ч. 1 цієї ж статті КК України, відносять: ст. ст. 55, 59 КК України та ті статті 
Особливої частини, у яких не передбачено умов їх застосування [3, с. 6–7]; ч.ч. 2 і 3 
ст. 68 КК України та ті санкції статей (частин статей) Особливої частини, які як 
найсуворіші передбачають покарання, що не можуть бути призначені певним 
категоріям суб’єктів чи довічне позбавлення волі, як неділиме [4, с. 291], чи 
передбачають покарання у таких розмірах, що застосування правил ч.ч. 2 чи 3 
ст. 68 КК України призводить до виходу за нижню межу санкції відповідної статті 
чи перетворює таку санкцію в абсолютно визначену [7, с. 130–131]. 

Є й такі неточності чи й грубі недоліки, які не впливають на системне 
застосування відповідних статей, проте не дають змоги однозначно зрозуміти і 
застосувати окремо взяту статтю. Ми не будемо на них зупинятися, оскільки такі є 
поза межами нашого дослідження. 

Навіть наведені приклади системних недоліків у КК свідчать, що такі випадки 
не є поодинокими. А це не сприяє однозначному розумінню і застосуванню цього 
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закону. Тому кожен із дослідників, виявивши такий недолік, пропонує свій спосіб 
його подолання, відмінний від інших. Звідси, однотипні законодавчі неточності 
пропонується усувати по-різному. Однак оскільки всі такі недоліки носять системний 
характер, тобто в цьому аспекті є однаковими за своєю природою, то і правила їх 
подолання як у правозастосуванні, так і способи їх законодавчого усунення 
повинні бути однаковими. Адже і без того у тлумаченні і застосуванні правил 
призначення покарання законодавець допускає широкі можливості для суддівського 
угляду. 

Запропонуємо і розглянемо такі правила. 
Стаття 65 КК України є частиною систем вищого рівня: Загальної частини КК 

України і КК України в цілому, і сама є системою, яка складається із взаємо-
пов’язаних елементів. Тобто кожен із її елементів впливає один на одного і може 
розумітися тільки у взаємозв’язку з іншими, а в цілому вона, як один із елементів 
іншої системи, впливає на застосування інших статей – елементів відповідної 
системи. І хоча законодавець сам неодноразово порушує системні зв’язки в межах 
КК, на що вже вище вказувалося, проте на загальне правило не можна не зважати. 
А саме не врахування системних властивостей і зв’язків як між елементами ст. 65 
КК України, так і її з іншими статтями, вважаємо, породило в науці дискусії щодо 
співвідношення таких статей і їх застосування. Пояснимо це твердження. 

Так, загальноприйнято, що ст. 65 КК України містить загальні правила 
призначення покарання, а інші статті, які врегульовують ці питання, – спеціальні 
[2, с. 6–38; 10, с. 348, 356, 359; 17, с. 509; 14, с. 181]. Далі традиційно вважають, що 
загальна засада, яка передбачена у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, може порушуватися 
у випадках наявності наступної суперечності: коли в диспозиціях статей (частин 
статей) Особливої частини не враховано умови призначення певних покарань, що 
передбачені у санкціях цих статей, проте їх наявність згідно статей Загальної 
частини є обов’язковою (наприклад, щодо покарань у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та у виді конфіскації 
майна). У таких випадках пропонується керуватися положеннями Загальної частини в 
силу їх пріоритетності щодо санкцій статей Особливої частини, порушуючи 
вказану загальну засаду [3, с. 6–7; 17, с. 512]. 

Згідно з іншим (традиційним) підходом, статті Загальної частини, що «коригу-
ють» межі призначення покарання, встановлені у санкції статті (частини статті) 
Особливої частини КК, розглядають як винятки із загальної засади призначення 
покарання, закріпленої у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України [14, с. 188–189; 17, с. 511–512; 
7, с. 130]. 

Або між загальними засадами і спеціальними правилами призначення покарання 
вбачають конкуренцію норм і далі пропонують застосовувати відповідні норми 
(статті) за правилами про подолання конкуренції: загальної та спеціальної норм 
(статей), конкуренції кількох спеціальних норм тощо [5; 11]. Тобто, більш 
конкретно, наприклад, низка науковців вважає, що суд може виходити за межі 
санкції статті (частини статті) Особливої частини КК України, застосовуючи, 
наприклад, ч. 3 ст. 43, ч. 3 ст. 56, ч.ч. 2 і 3 ст. 68, ст.ст. 69¹, 98, ч. 2 ст. 99 тощо КК 
України, і тим самим порушуючи норму, закріплену у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, 
на тій підставі, що перші із вказаних статей містять спеціальні норми, а остання – 
загальну. А за правилами про подолання конкуренції перевагу при застосуванні 
мають саме спеціальні, а не загальні норми [11, с. 402]. Також встановлення 
конкуренції між статтями (нормами) про призначення покарання, дозволяє 
обґрунтувати неможливість одночасного застосування кількох спеціальних статей 
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(норм), наприклад, ст.ст. 69 і 69¹; ч. 2 ст. 68 і ст. 69¹; ч. 3 ст. 68 і ст. 69¹; ч. 3 ст. 68 
або ст. 69¹, з одного боку, і ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 60, ч. 3 ст. 61, ст. 98, ч. 1 
ст. 99, ч. 2 ст. 102, з іншого боку, тощо, і обґрунтувати вибір однієї із них 
[5, с. 317–318; 11, с. 402–410]. 

Наведені підходи, як вже було зазначено зумовлені саме не врахуванням 
системних зв’язків і властивостей як ст. 65, так і Загальної частини КК України, а 
також неточностями, допущеними самим законодавцем. Так, по-перше, як уже 
вказувалося, усі три пункти частини першої ст. 65 КК України становлять собою 
несуперечливу систему, елементи якої є взаємопов’язаними і впливають один на 
одного. Тобто припис, розміщений у кожному із пунктів частини першої ст. 65 КК 
України, не можна розуміти як абсолютний, самостійний, а лише як один із 
елементів, частин цілого; три пункти ч. 1 ст. 65 КК України закріплюють не 
декілька (3 чи 5) самостійних норм, а одну таку регулятивну норму. А з цього 
випливає, що п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України не можна застосовувати і розуміти, не 
враховуючи (відірвано від) інші два пункти цієї ж статті, які будуть обмежувати й 
конкретизувати його дію. 

Вище вже було наведено приклади, коли системне застосування правил, 
передбачених у ч. 1 ст. 65 КК України, призведе до «суперечності (колізії)» між 
санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК та статтями 
Загальної частини. Такі випадки, вважаємо, не свідчать про наявність колізії чи 
конкуренції між загальними засадами призначення покарання, а лише про 
невідповідність санкції кримінально-правової норми (яку складають положення як 
Загальної, так і Особливої частини КК) принципам невідворотності кримінальної 
відповідальності та індивідуалізації покарання. Вказана невідповідність буде у 
випадку, коли встановлені у статтях Загальної частини винятки щодо неможли-
вості призначити окремі із покарань, що передбачені у санкції статті (частини 
статті) Особливої частини КК України, до певних категорій осіб повністю 
виключають чи обмежують можливість застосування відповідної санкції. А 
оскільки принципи кримінального права прямо не закріплені у КК України, то 
варіант подолання такої невідповідності вже вище пропонувався. А в інших 
описаних вище випадках суперечностей між статтями Загальної та Особливої 
частин КК України, вважаємо, матиме місце колізія між статтею Особливої частини та 
статтями Загальної частини, при чому не тими, що закріплюють загальні засади 
призначення покарання, а що містять т. зв. спеціальні правила призначення пока-
рання. Така колізія, вважаємо, повинна вирішуватися із урахуванням конститу-
ційного принципу, що усі сумніви повинні тлумачитися на користь особи (як 
правило, це призводить до застосування саме положень Загальної частини КК 
України). 

Особливим при цьому є правило, закріплене у п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, яке 
зобов’язує при призначенні покарання враховувати положення Загальної частини 
КК. Адже воно встановлює відповідні системні зв’язки між ст. 65 КК України та 
усіма іншими статтями Загальної частини, що повинні враховуватися при 
призначенні покарання. Тобто ця загальна засада потребує під час призначення 
покарання враховувати всі правила, що містяться як в інших частинах ст. 65, 
так і в інших статтях Загальної частини КК України, якщо є на це відповідні 
підстави. А тому застосування так званих спеціальних правил призначення покарання 
є не чим іншим, як дотриманням загальної засади призначення покарання, яка 
цього вимагає. А тому суперечностей, винятків чи конкуренції між такими 
нормами (статтями) виникати не може. І для уникнення неточностей, вважаємо, не 
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доцільно іменувати правила призначення покарання, що містяться у ст.ст. 68–72 та 
інших КК України, спеціальними правилами призначення покарання, оскільки 
вони будуть враховуватися в межах загальних засад. Не можна їх також вважати 
спеціальними з огляду на те, що вони застосовуються лише в окремих випадках 
призначення покарання, тоді як загальні засади – завжди [14, с. 184–185, 191, 193–
194; 7, с. 122; 17, с. 509], оскільки обставини, які пом’якшують і які обтяжують 
покарання усі дослідники відносять до загальних засад (правил) призначення 
покарання, проте враховуватися вони будуть, як і т. зв. спеціальні правила, лише 
тоді, коли для цього будуть відповідні підстави (наприклад, п. 3 ч. 1 ст. 66 КК 
України буде враховуватися лише коли злочин вчинено неповнолітнім, п. 2 ч. 1 
ст. 67 – лише коли злочин вчинено у співучасті у відповідній формі співучасті і 
т.д.). З огляду на наведене ми не можемо погодитися із О. О. Дудоровим, 
В. В. Полтавець, які вважають, що було б логічно, якби ст. 65 КК містила поло-
ження про врахування судом у випадках, передбачених законом, крім загальних 
також і спеціальних засад призначення покарання [17, с. 509; 14, с. 194]. 

Тому поділ правил призначення покарання на загальні і спеціальні є штучним, 
що тягне за собою різнотлумачення та неправильне застосування КК України. 
Тобто суд, призначаючи покарання, повинен враховувати загальні засади призна-
чення покарання, а врахування п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України вимагає при цьому також 
додатково враховувати всі без винятку статті Загальної частини, що стосуються 
відповідної справи, коли є підстави для їх застосування, в тому числі і ті, які без-
посередньо не закріплюють саме правил призначення покарання, однак є системно 
(функціонально) пов’язаними з першими і сприяють їх правильному розумінню і 
застосуванню. 

При чому деяку специфіку має застосування статей Розділу ХV Загальної 
частини «Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх». 
Адже приписи, що містяться у статтях цього Розділу, не деталізують, а заміщають, 
установлюються замість, а не в додаток до відповідних правил, обставин, що 
містяться в аналогічних приписах, що стосуються повнолітніх. Хоча ці приписи, 
поряд із приписами ст.ст. 68, 70, 71, ч. 3 ст. 43 КК України, традиційно відносять 
до спеціальних засад призначення покарання, вважаючи їх правову природу 
однаковою [14, с. 187, 190–191; 11, с. 402-410; 7, с. 122]. 

Встановлене вище співвідношення також дасть змогу не створювати зайвої 
дискусії щодо переліку статей (норм), які містять спеціальні правила призначення 
покарання і повинні враховуватися при призначенні покарання, а які при цьому не 
повинні враховуватися. 

Однак запропонований вище підхід варто уточнити щодо тих «спеціальних» 
правил, які з огляду на їх формулювання навіть за наявності підстав для їх засто-
сування не можуть бути одночасно враховані (наприклад, ч. 2 чи 3 ст. 68 та ст. 69¹ 
КК України). Оскільки кримінальний закон має тлумачитися дослівно, то суд 
зможе застосувати лише одне із відповідних правил (те, яке є найбільш сприят-
ливим для особи). Однак такі випадки потребують законодавчих змін, оскільки не 
дозволяють дотримати принцип індивідуалізації при призначенні покарання та 
порушують системність закону про кримінальну відповідальність. 

Отже, незважаючи на виявлені та інші недоліки, КК України є системою, як і 
системами є його частини, розділи, статті чи їх частини. А тому правильне тлума-
чення та застосування будь-якої статті чи її частини, в тому числі статей, що закріп-
люють правила призначення покарання, неможливе без урахування їх системних 
зв’язків із іншими елементами відповідної системи. Встановлення загальних 
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системних зв’язків і співвідношень між статтями, що закріплюють інститут призна-
чення покарання, є основою для здійснення подальших досліджень окремих приписів 
кожної із таких статей. 
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ПРАВИЛА ДІЇ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗЛОЧИН  
ТА ПОКАРАННЯ В ЧАСІ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

С. Хилюк 

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

У статті аналізується практика Європейського суду з прав людини з застосування ст. 7 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в частині дії кримінально-
правових положень у часі. На підставі проведеного аналізу з урахуванням чинного 
законодавства України та здобутків вітчизняної кримінально-правової науки формулюються 
правила дії правових положень про злочин та покарання в часі. 

Ключові слова: ex post facto, принцип законності, рішення Європейського суду з прав 
людини, джерело кримінального права. 

Структурно принцип законності у кримінальному праві охоплює чотири 
складові: lex scripta (визначає, в яких формах норми про злочин та покарання 
можуть об’єктивуватися назовні); lex certa (містить вимоги до якості джерела 
кримінального права); lex pravevia (правила дії джерел кримінального права в часі); 
lex stricta (правила тлумачення та застосування кримінально-правових норм) [1, 
с. 864]. Змістовне наповнення принципу законності в цілому та окремих його 
складових змінювалося в різні історичні епохи. Перша згадка про компонент lex 
pravevia сягає часів Стародавньої Греції, вже тоді заборонялося ретроспективне 
застосування кримінально-правових положень [2, с. 31]. На нормативному рівні 
заборона зворотної дії в часі кримінально-правових положень була закріплена у 
Конституції США 1787 р., французькій Декларації прав людини 1789 р., Консти-
туції Франції 1791 р., Кримінальному кодексі Франції 1810 р., Кримінальному 
уложенні Королівства Баварії 1813 року, Кримінальному уложенні Німецької 
імперії 1871 р. [3, с. 252]. В Англії, хоча й не була закріплена на конституційному 
рівні, проте глибоко вкорінилася в загальному праві [2, с. 59]. Окрім того, у ХХ ст. 
було чимало прикладів, коли, керуючись політичною доцільністю, надавали зворотну 
дію в часі кримінально-правовим приписам. Насамперед це стосується 
авторитарних режимів Гітлера, Франко, Салазара, «грецьких полковників» [4, с. 52]. 
Також деякі вчені закидають порушення цієї складової законності у кримінальному 
праві під час Нюрнберзького процесу сил [3, с. 256]. Це підтверджує, що, попри 
більш як 2000-річну історію, дослідження правил дії джерел кримінального права в 
часі є актуальним.  

У другій половині ХХ ст. можливість особи не підлягати кримінальній 
відповідальності за діяння, які на момент їх вчинення не визнавалися злочином, 
еволюціонувала до фундаментального права людини, яке з-поміж інших актів 
закріплене в ст. 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(надалі – Конвенція). Відтак Європейський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ), 
сформулював мінімальні стандарти захисту прав людини у вирішенні питань про 
дію кримінально-правових положень в часі. Правові позиції, викладені у 
рішеннях ЄСПЛ, є джерелом права в Україні, яке має вищу юридичну силу, ніж 
закони, а тому особливої гостроти набуває питання їх врахування у вирішенні 
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низки питань про дію кримінально-правових норм у часі, що й є метою цього 
дослідження. 

У науці кримінального права України різні аспекти проблеми дії криміналь-
ного закону в часі досліджували П. П. Андрушко, В. І. Борисов, О. Л. Гуртовенко, 
В. Р. Мойсик, М. І. Хавронюк та ін. Комплексні дослідження на дисертаційному 
рівні здвйснювали В. М. Василаш, Ю. А. Пономаренко. Проте у названих працях 
питання узгодження національних правил дії кримінального закону в часі зі 
стандартами, передбаченими Конвенцією, не плрушувалося. Оминули цю проблему й 
у вітчизняних дослідженнях питань кримінального права у практиці ЄСПЛ [5]. 
Лише побіжно згадав про практику ЄСПЛ у вирішенні питань про дію 
кримінально-правових положень в часі В. Мартин [6]. 

Текстуально у ст. 7 Конвенції відображена заборона надавати зворотну дію в 
часі кримінально-правовим положенням, які встановлюють злочинність та караність 
діяння, а також посилюють покарання. Проте ЄСПЛ у процесі динамічного 
тлумачення значно розширив межі права людини, передбаченого ст. 7 Конвенції, 
сформулювавши такі правила дії кримінально-правових положень в часі. 

1. Заборона зворотної дії в часі матеріально-правових, в інтерпретації 
ЄСПЛ, положень, що погіршують становище особи, яка підлягає (чи може 
підлягати) кримінальній відповідальності. Це стосується як визначення діянь, 
які є кримінально караними, так і покарання (рішення у справі M v. Germany від 
17.12.2009). Тлумачачи наведену правову позицію, потрібно брати до уваги три 
обставини. 

По-перше, ЄСПЛ надає поняттю «кримінальне правопорушення» та «покарання» 
автономного значення, яке в низці випадків може не збігатися з національним 
підходом держави – учасниці Конвенції [7, с. 8]. У рішенні по справі Vyerentsov v. 
Ukraine від 11.04.2013 кримінальними правопорушеннями були визнані діяння, 
відповідальність за які передбачені ст.ст. 185 та 185¹ Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, та відповідно застосований за їх вчинення 
адміністративний арешт – покаранням. У низці рішень у справах проти Німеччини 
(зокрема, M v. Germany від 17.12.2009, G v. Germany від 7.06.2012, K v. Germany 
7.06.2012, O. H. v. Germany від 24.11.2011) превентивне ув’язнення було прирівняне до 
покарання та поширено на нього всі гарантії, які передбачає ст. 7 Конвенції.  

По-друге, ЄСПЛ на власний розсуд визначає, які кримінально-правові положення 
є матеріальними. Велика Палата ЄСПЛ у рішенні у справі Scoppola v. Italy від 
17.09.2009 здійснює розмежування матеріально-правових та процесуально-
правових положень та прямо вказує, що позиція національного законодавства з 
цього питання не є вирішальною. У цій же справі матеріально-правовими визнали 
положення Кримінального процесуального кодексу, які стосуються визначення 
тривалості позбавлення волі залежно від форми судочинства, яка буде обрана для 
розгляду справи; а у рішенні у справі Del Rio Prada v. Spain від 21.10.2013 – 
положення законодавства та судової практики, які визначають порядок обчислення 
терміну позбавлення волі з урахуванням пільг для в’язнів, що працюють. 
Матеріально-правовими положеннями про покарання, в інтерпретації ЄСПЛ, є ті, 
що стосуються визначення видів та розмірів покарання, окремих правил його 
призначення (рішення у справі Alimucaj v. Albania від 7.02.2012), але не положення 
про заходи, які забезпечують виконання покарання, наприклад про зміну режиму 
його відбування тощо (рішення у справі Del Rio Prada v. Spain від 21.10.2013).  

У випадку, коли наявні розбіжності щодо визначення природи (процесуальної 
чи матеріальної) окремого правового положення у національному законодавстві та 
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практиці ЄСПЛ, то перевага повинна надаватися тому підходу, який є більш 
сприятливим для особи, що підлягає кримінальній відповідальності. Цей висновок 
випливає з принципів дії Конвенції, зокрема принципу субсидіарності та мінімальних 
стандартів [9, с. 90] – держава повинна забезпечити особі мінімальний рівень 
захисту, гарантований Конвенцією, що не виключає встановлення в національному 
законодавстві вищих стандартів прав людини.  

По-третє, правила дії в часі поширюються на всі правові положення, які 
визначають злочинність і караність діяння. ЄСПЛ у визначенні переліку джерел 
кримінального права надає перевагу змістовному значенню, а не формальному. 
Тому джерелом кримінального права може бути не лише нормативно-правовий акт 
вищої юридичної сили, прийнятий законодавчим органом, а й писане та неписане 
право, зокрема й судова практика, про що прямо зазначено в § 43 рішення у справі 
Huntamaki v. Finland від 6.03.2012. Крім того, у рішенні S. W. v. the United Kingdom 
від 22.11.1995 зазначається, що судова практика як джерело права сприяє 
прогресивному розвитку кримінального права. 

Проте в науковій літературі країн англо-американської системи права вчені 
констатують, що невід’ємною характеристикою судової правотворчості є її 
ретроспективне застосування [2, с. 61; 3. с. 260]. Джером Холл зазначає, що в 
буквальному розумінні вся судова практика, включно з судовим тлумаченням 
нормативно-правових актів, діє ретроспективно, адже в законі існує чимало 
упущень, які усуваються під час його застосування, яке в часі виникає після 
вчинення діяння. Така «ретроспективність», на думку цього вченого, є невід’ємною 
складовою кожної правової системи. Проте неминучість певного незначного рівня 
ретроспективності в судових рішеннях не дає підстав толерувати її безумовне 
втілення [2, с. 61]. Відтак постає питання, як узгоджуються окремі складові принципу 
законності в кримінальному праві в інтерпретації ЄСПЛ між собою, зокрема 
можливість визнати судову практику джерелом кримінального права (компонент – 
lex scripta [8, с. 173–176]) та заборона зворотної дії в часі кримінально-правових 
положень, що погіршують становище особи, яка підлягає (чи може підлягати) 
кримінальній відповідальності (компонент – lex pravevia). Узгодити між собою 
компоненти lex scripta та lex pravevia дозволяє компонент lex сеrta, який 
передбачає, що матеріально-правові положення про злочин та покарання повинні 
бути чіткими, доступними та передбачуваними (рішення у справах Alimucaj v. 
Albania від 7.02.2012, Huntamaki v. Finland від 6.03.2012; M v. Germany від 
17.12.2009). Тому, коли під час індивідуального правозастосування суд визначає 
обсяг понять, передбачених кримінально-правовою нормою, вирішує певні 
неточності, колізії, які є в законодавстві тощо, то не буде порушення принципу 
законності у тому випадку, якщо таке застосування кримінально-правових норм є 
передбачуваним, а саме: якщо особа може передбачити, яка її поведінка потенційно 
може бути кримінально-караною на підставі змісту актів законодавства, за потреби 
з допомогою наявного судового тлумачення чи з консультацією професійного 
юриста, а також коли можливі варіанти тлумачення відповідної норми описані та 
обґрунтовані в науковій літературі [8, с. 180–181]. Тобто, коли у вирішенні конкретної 
справи правова позиція суду формулюється вперше або з огляду на зміну обставин 
сформульована раніше позиція переглядається, то не має підстав говорити про 
ретроспективне застосування кримінально-правових положень, а принцип законності 
буде дотриманий за умови коли таке застосування було передбачуваним. Це 
підтверджується правовими позиціями ЄСПЛ, сформульованими у низці справ, 
зокрема, Jorgic v. Germany від 12.07.2007 (таким, що відповідає ст. 7 Конвенції 
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було визнано вперше застосоване судами Німеччини широке тлумачення геноциду, 
так як це було передбачувано), S. W. v. UK від 22.11.1995 (таким, що відповідає 
ст. 7 Конвенції, було визнано зміну підходу до розуміння поняття «зґвалтування», з 
огляду на те, що заявник міг передбачити ці зміни). 

Дещо інша ситуація, коли йдеться про застосування у вирішенні конкретної 
справи правових позицій суду, сформульованих у рішеннях, винесених раніше у 
інших справах. У такому випадку до судової практики застосовуються всі ті ж 
правила, що й до інших джерел права. Це випливає, зокрема, з рішення у справі Del 
Rio Prada v. Spain від 21.10.2013, де ЄСПЛ визнав порушенням ст. 7 Конвенції 
ретроспективне застосування положень судової практики, які визначають порядок 
обчислення терміну позбавлення волі з урахуванням пільг для в’язнів, що 
працюють, адже це погіршувало становище заявниці. 

Аналіз практики ЄСПЛ доводить, що такими, що погіршують становище особи, 
вважаються матеріально-правові, в інтерпретації ЄСПЛ, положення законодавства 
та/або судової практики, які передбачають: а) обов’язкове додаткове покарання, яке 
до змін не було обов’язковим (рішення у справі Mihai Toma v. Romania 24.01.2012); 
б) більший розмір покарання, ніж той, що був передбачений на момент вчинення 
злочину (рішення у справі Jamil v. France), до уваги береться як верхня, так і нижня 
межі санкції (рішення у справі Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina від 
18.07.2013); в) тяжчий вид покарання, ніж той, що був передбачений на момент 
вчинення злочину (рішення у справі Gurguchiani v. Spain від 15.12.2009); г) менш 
сприятливі для особи матеріально-правові, в інтерпретації ЄСПЛ, правила призна-
чення покарання (рішення у справі Del Rio Prada v. Spain 21.10.2013). 

Кілька справ, які розглядалися ЄСПЛ з застосування ст. 7 Конвенції, пов’язані 
з проблемою дії в часі кримінально-правових положень у випадку вчинення 
злочину, який має розтягнуту в часі об’єктивну сторону. У рішенні в справі Veeber 
v. Estonia від 21.01.2003 Велика Палата ЄСПЛ констатувала порушення гарантій, 
передбачених ст. 7 Конвенції, у вигляді ретроспективного застосування кримінального 
закону, який погіршував становище особи. Заявник звинувачувався у вчиненні 
продовжуваного ухилення від сплати податків в період з третього кварталу 1993 р. 
до 12 травня 1995 р. 13 січня 1995 р. стаття КК Естонії про ухилення від сплати 
податків була викладена в новій редакції. До цих змін обов’язковою умовою 
притягнення до кримінальної відповідальності за названий злочин була адміністративна 
преюдиція, у новій редакції статті ця умова стала альтернативною. Заявник до 
адміністративної відповідальності не притягався, відтак вважав, що інкримінування йому 
ухилення від сплати податків за період, що передував змінам до кримінального 
закону, є порушенням ст. 7 Конвенції, адже надає закону про встановлення 
кримінальної відповідальності зворотної дії в часі. Аргументи Уряду у цій справі 
співзвучні з позицією вітчизняних науковців, а саме, що єдине «діяння» в складі 
продовжуваного злочину є наявним з моменту вчинення особою останнього з низки 
тотожних діянь, що становлять цей злочин, це й є час вчинення злочину, тому 
застосуванню підлягає кримінальний закон, який діяв в цей момент [10, с. 134]. 
ЄСПЛ визнав таке пояснення непереконливим. Ключові аргументи ЄСПЛ були такі: 
по-перше, до зміни законодавства поведінка заявника не була кримінально карана; 
по-друге,  в момент вчинення діянь до 13 січня 1995 р. цей громадянин Естонії не міг 
передбачати, що його поведінка буде оцінена як злочинна, зокрема тому, що перші 
рішення Верховного Суду з застосування та тлумачення нової редакції статті про 
ухилення від сплати податків були винесені в квітні 1997 р. та січні 1998 р. 
Аналогічно була вирішена справа Puhk v. Estonia від 10.02.2004.  
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По-іншому була вирішена справа Rohlena v. the Czech Republic (рішення від 
18.04.2013). Заявник обвинувачувався у вчиненні продовжуваного злочину жорстоке 
поводження з людьми, які спільно з ним проживали в період з 2000 р. до 8 лютого 
2006 р., хоча відповідною статтею Кримінальний кодекс Чеської Республіки був 
доповнений лише 1 липня 2004 р. У цій справі палата ЄСПЛ констатувала відсутність 
порушення ст. 7 Конвенції в частині ретроспективного застосування кримінального 
закону, мотивуючи своє рішення тим, що, по-перше, дії заявника і до доповнення 
кримінального закону інкримінованою йому нормою були кримінально караними; 
по-друге, наявна правозастосовна практика вищих судових інстанцій про правила 
кваліфікації продовжуваних злочинів давала можливість заявнику передбачати, 
що, продовживши знущатись над членами своєї сім’ї після 1 липня 2004 р., він 
ризикує зазнати відповідальності за новою статтею й за ті дії, які були вчинені до 
набрання нею чинності. Закономірно, що таке рішення палати було оскаржено в 
Велику Палату ЄСПЛ. Адже в аналізованому рішенні ЄСПЛ не просто по-іншому 
вирішив спірну ситуацію, а не врахував положення ч. 1 ст. 7 Конвенції. 
Незважаючи на аморальність дій заявника, не можна проігнорувати те, що до нього 
був ретроспективно застосований закон, який набув чинності після вчинення 
діяння, й який суттєво погіршує становище особи. Якби дії заявника кваліфікувалися 
за нормами, що діяли до зміни законодавства, то йому б загрожувало покарання до 
одного року позбавлення волі чи штраф за погрозу вбивством чи насильством, а 
також від одного до п’яти років позбавлення волі за кваліфікований склад 
насильницького нападу. Водночас, інкримінована заявнику нововведена ст. 215 а 
(§ 2) Кримінального кодексу Чеської Республіки передбачає покарання від двох до 
восьми років позбавлення волі.  

Отож, з урахуванням вимог принципу законності, передбаченого ст. 7 Конвенції, а 
також специфіки конструкції об’єктивної сторони продовжуваного злочину, який 
хоча й розтягнутий в часі, але все ж є одиничним злочином, часом вчинення 
продовжуваного злочину треба вважати момент початку вчинення діяння, й 
застосовувати ті кримінально-правові норми, які діяли у цей момент. За винятком 
тих випадків, коли подальші зміни кримінально-правових положень покращили 
становище особи. Інше вирішення питання про час вчинення продовжуваного злочину 
загрожує визнанням винним у вчиненні кримінального правопорушення на 
підставі дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального 
правопорушення, згідно з національним законом або міжнародним правом, а також 
призначенням суворішого покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час 
вчинення кримінального правопорушення. 

Звернення до ЄСПЛ щодо надання зворотної дії в часі кримінально-правовим 
положенням, які встановлюють злочинність діяння, часто пов’язані з кримінально-
правовою оцінкою подій під час та після Другої світової війни. ЄСПЛ спростовує 
закиди, що Нюрнберзький процес є прикладом надання зворотної дії в часі 
кримінально-правовим положенням, які встановлюють кримінальну відповідальність 
за злочини проти людства. Зокрема, у рішенні у справі Kononov v. Latvia від 
17.05.2010 ЄСПЛ зазначив, що він розглядає визначення воєнних злочинів у 
документах Нюрнберзького процесу як декларативне закріплення законів та 
звичаїв війни у тому значенні, яке вони мали станом на 1939 р. 

2. Мають зворотну дію в часі кримінально-правові положення, які покра-
щують становище особи. Не можна погодитися з твердженням П. В. Волосюка 
про те, що ЄСПЛ забороняє зворотну дію кримінально-правових положень, які 
встановлюють нове покарання за злочин, вчинений до набрання ними чинності [11, 
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с. 98]. У рішенні у справі Scoppola v. Italy від 17.09.2009 зазначається, що заборона 
надавати зворотну дію в часі більш суворим кримінально-правовим положенням 
сама собою передбачає ретроспективне застосування більш сприятливих для особи 
кримінально-правових положень. Це правило дії в часі стосується всіх джерел 
кримінального права, на підставі яких вирішується питання, що є злочином, та яке 
покарання можливе за його вчинення. 

Наведена правова позиція ЄСПЛ не врахована в законодавстві та судовій 
практиці України. Зокрема, відповідно до Рішення Конституційного Суду України у 
справі про зворотну дію кримінального закону в часі від 19.04.2000 року зворотну 
дію в часі мають лише норми закріплені безпосередньо в тексті КК України. 
Положення інших нормативно-правових актів, у яких конкретизовано зміст окремих 
ознак складу злочину, застосовуються в тій редакції, в якій вони діяли на момент 
вчинення злочину, навіть якщо це погіршує становище особи. Цю позицію підтримав 
Пленум Верховного Суду України у постанові від 28.05.2004 р. № 9. Отож, в Україні 
людина може бути засуджена за діяння, яке в момент розгляду справи вже не є 
кримінально караним, якщо підставою декриміналізації слугували зміни тексту не 
кримінального закону, а положень інших нормативно-правових актів, до яких 
відсилає бланкетна диспозиція статті Особливої частини КК України. Найбільш 
гостро ця проблема стосується матеріальних складів злочинів, обов’язковою ознакою 
яких є наслідки у вигляді матеріальної шкоди, яка обчислюється в неоподаткову-
ваних мінімумах доходів громадян, так як грошовий еквівалент цієї умовної одиниці 
виміру щорічно переглядається. Підхід Конституційного Суду України до вирішення 
питання про правила дії кримінально-правових норм в часі порушує мінімальний 
рівень гарантій прав людини, передбачений ст. 7 Конвенції в інтерпретації ЄСПЛ. 
Парадокс полягає в тому, що, приймаючи рішення, яке суперечить Конвенції та 
практиці ЄСПЛ, Конституційний Суд України посилається на ст. 7 Конвенції. 

Наявну колізію між рішенням Конституційного Суду України та ЄСПЛ належить 
вирішувати на користь останнього, адже: по-перше, ратифікуючи Конвенцію, 
Україна зобов’язалась забезпечити своїм громадянам права, нею передбачені; по-
друге, згідно із Законом України «Про міжнародні договори України», Конвенція в 
інтерпретації ЄСПЛ має вищу юридичну силу, ніж закони України. 

3. У випадку, коли з моменту вчинення злочину, до винесення остаточного 
вироку в справі кримінальне законодавство змінювалося, то застосуванню 
підлягають найбільш сприятливі для особи положення. Це правило було 
сформульовано у рішенні в справі Scoppola v. Italy від 17.09.2009. Аналогічні 
положення обґрунтовані в науці кримінального права України в межах вчення про 
дію проміжного кримінального закону в часі [12]. 

Отож, здійснений аналіз компоненту lex pravevia принципу законності у 
практиці ЄСПЛ з застосування ст. 7 Конвенції дає змогу зробити такі висновки: 
1) заборонена зворотна дія в часі матеріально-правових, в інтерпретації ЄСПЛ, 
положень, що погіршують становище особи, яка підлягає (чи може підлягати) кримі-
нальній відповідальності. Це правило поширюється на всі правові положення, які 
фактично визначають злочинність та караність діяння, адже ЄСПЛ у визначенні 
переліку джерел кримінального права надає перевагу змістовному значенню, а не 
формальному; 2) у випадку, коли наявні розбіжності щодо визначення природи 
(процесуальної чи матеріальної) окремого правового положення у національному 
законодавстві та практиці ЄСПЛ, то перевага повинна надаватися тому підходу, який 
є більш сприятливим для особи, що підлягає кримінальній відповідальності; 
3) з урахуванням вимог принципу законності, передбаченого ст. 7 Конвенції, а також 
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специфіки конструкції об’єктивної сторони продовжуваного злочину, часом вчинення 
продовжуваного злочину належить вважати момент початку вчинення діяння та, за 
загальним правилом, застосовувати ті кримінально-правові норми, які діяли у цей 
момент; 4) ЄСПЛ вважає, що Нюрнберзький процес не є прикладом надання зворотної 
дії в часі кримінально-правовим положенням, які встановлюють кримінальну відпо-
відальність за злочини проти людства, оскільки визначення відповідних злочинів у 
документах Нюрнберзького процесу є декларативним закріпленням законів та 
звичаїв війни у тому значенні, яке вони мали станом на 1939 р.; 5) мають зворотну 
дію в часі кримінально-правові положення, які покращують становище особи. Це 
правило стосується всіх джерел права, на підставі яких вирішується питання, що є 
злочином, та яке покарання можливе за його вчинення, незважаючи на те, чи визнані 
вони формально джерелом кримінального права. Відтак практика ЄСПЛ зобов’язує 
надавати зворотну дію в часі положенням регулюючого законодавства, до якого 
відсилає бланкетна диспозиція статті Особливої частини КК України, у випадку, 
якщо воно було змінено після вчинення злочину в такий спосіб, що покращило 
становище особи. Суперечність у вирішенні названого питання між правовою 
позицією Конституційного Суду України та ЄСПЛ повинна вирішуватись на користь 
останньої, тому що вона гарантує вищий рівень захисту особи та посідає вище місце 
в ієрархії джерел кримінального права; 6) у випадку, коли з моменту вчинення 
злочину та до винесення остаточного вироку в справі кримінально-правові 
положення змінювалися неодноразово, то застосуванню підлягають найбільш 
сприятливі для особи положення. 
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У статті на підставі аналізу законодавства Росії про протидію корупції та практики його 
застосування розглянено проблеми, що виникають у сфері кримінально-правової 
протидії цьому явищу, і пропонуються способи їх вирішення.  

Ключові слова: корупція, корупційний злочин, кримінально-правова протидія, незаконне 
збагачення. 

Корупція є однією з найгостріших проблем сучасної Росії. Важливо підкреслити, 
що за минулий період часу на законодавчому рівні загалом було створено правову 
базу для протидії корупції. Зокрема, були ухвалені Федеральні закони «Про 
ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 08.03.2006 р. 
№ 40-ФЗ [1], «Про ратифікацію Конвенції про кримінальну відповідальність за 
корупцію» від 25.07.2006 р. № 125-ФЗ [2], «Про приєднання Російської Федерації 
до Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійс-
нення міжнародних ділових операцій» від 01.02.2012 р. № 3-ФЗ [3], «Про протидію 
корупції» від 25.12.2008 р. № 273-ФЗ (далі – ФЗ № 273) [4], «Про контроль за 
відповідністю витрат осіб, що заміщають державні посади, та інших осіб їх доходам» 
від 03.12.2012 р. № 230-ФЗ [5], Указами Президента РФ затверджені Національна 
стратегія протидії корупції та Національний план протидії корупції [6].  

Водночас державі поки не вдається досягти відчутних результатів у цій сфері. У 
п. 16 Концепції громадської безпеки в Російській Федерації, затвердженій Прези-
дентом Росії від 20.11.2013 р., зазначено: «Незважаючи на формування в Російській 
Федерації тих, що відповідають потребам часу правових та організаційних умов 
протидії корупції, рівень поширеності цього явища продовжує залишатися високим.  

Будучи однією із системних загроз громадської безпеки, корупція істотно 
ускладнює нормальне функціонування державних органів та органів місцевого 
самоврядування, перешкоджає проведенню соціальних перетворень та модернізації 
російської економіки, викликає серйозну тривогу в суспільстві і недовіру до 
державних інститутів, створює негативний імідж Росії на міжнародній арені» [7]. 

Враховуючи значущість громадської небезпеки корупції, важливо звернути 
увагу на проблеми кримінально-правового переслідування за відповідні злочини. 
Отож, метою цієї статті є визначення на основі аналізу законодавства Росії про 
протидію корупції і практики його застосування проблем, що виникають у сфері 
кримінально-правової протидії цьому явищу, та запропонувати конкретні шляхи їх 
вирішення. 

Передусім необхідно зазначити, що Кримінальний кодекс Російської Федерації 
(далі – КК РФ) взагалі не закріплює поняття корупційного злочину і не встановлює 
переліку таких посягань. На сьогодні Вказівкою Генпрокуратури Росії № 387-11, 
МВС Росії № 2 від 11.09.2013 р. «Про введення в дію переліку статей Кримінального 
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кодексу Російської Федерації, що використовуються при формуванні статистичної 
звітності» [8] (перелік 23) регламентуються ознаки вказаних злочинів та діяння, що 
відносяться до них. Проте очевидним є те, що підзаконний акт не має заповнювати 
цю правову прогалину оскільки ні в спеціальному законі, ні у КК РФ таке не 
передбачено. Саме тому на розгляд Державної Думи був внесений законопроект, автор 
якого пропонує доповнити ФЗ № 273 визначеннями корупційного правопорушення і 
злочину, а також вказати перелік відповідних кримінально-караних діянь [9]. Проте у 
такому разі в КК РФ, як і раніше, прямо не закріплюватиметься поняття корупційних 
злочинів. 

З огляду на це викликає інтерес законодавчий досвід інших країн. Наприклад, 
у главі 13 КК Республіки Казахстан регламентована відповідальність за «Корупційні 
та інші злочини проти інтересів державної служби і державного управління» [10].  

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Конституції РФ: «Загальновизнані принципи і норми 
міжнародного права та міжнародні договори Російської Федерації є складовою 
частиною її правової системи». У ч. 2 ст. 1 КК РФ закріплено, що він ґрунтується 
на Конституції РФ та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 

У ст. 20 Конвенції ООН проти корупції зазначено, що «за умови дотримання 
своєї конституції та основоположних принципів правової системи кожна Держава-
учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які 
можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, 
тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її 
законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати». 

Проте, незважаючи на ратифікацію зазначеної Конвенції, законодавець не 
легалізував в КК РФ один з найдієвіших заходів протидії корупції. На думку деяких 
експертів, введенню такої норми перешкоджає фундаментальний принцип 
презумпції невинуватості [11, с. 13, 115].  

Натомість В. Михайлов пише, що це питання обговорювалося у 2006 та 2008 рр. 
під час підготовки відповідних законопроектів і «за результатами розгляду був 
зроблений висновок про невідповідність положення статті 20 Конвенції Конституції 
Російської Федерації [12, с. 115]. Крім того, він зазначає, що зазначене положення 
не було включене до законодавства багатьох держав, оскільки не узгоджується з 
презумпцією невинуватості, і в багатьох випадках відповідальність за незаконне 
збагачення закріплена у нормативно-правових актах про податки, трудові відносини та 
державну службу [13, с. 118]. 

На мій погляд, аргументи противників криміналізації незаконного збагачення 
не можна вважати переконливими. Зокрема, в КК РФ закріплений принцип 
рівності громадян перед законом (ст. 4), проте для притягнення до кримінальної 
відповідальності судді, депутата Державної Думи РФ, необхідним є дотримання 
встановленої законом процедури отримання згоди відповідних органів влади, без 
чого реалізація відповідальності неможлива, що свідчить про обмеження дії зазначеного 
принципу.  

Варто зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 1.5. Кодексу РФ про адміністративні 
правопорушення особа, що притягається до адміністративної відповідальності, не 
зобов’язана доводити свою невинуватість. Водночас цей принцип не поширюється 
на адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху у разі їх фіксації 
працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що 
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, або засобами фото- і кінозйомки, 
відеозапису. Отже, можливі винятки з правових принципів. Проте невиправданість 
наведених положень полягає у тому, що власник транспортного засобу має 
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доводити свою непричетність до управління автомобілем у момент фіксації відповід-
ними засобами порушення правил дорожнього руху, а презумпція невинуватості 
чиновника є непорушною. 

Видається, що особлива небезпека корупції, а також характер діяльності дер-
жавних посадових осіб, дасть змогу у такому випадку покласти на них обов’язок 
доведення правомірності отриманих доходів. Варто зазначити, що таку ж рекоменда-
цію дає Організація Об’єднаних Націй, утворена державами, законодавство яких 
ґрунтується на принципі презумпції невинуватості.  

Наприклад, в КК Королівства Нідерландів склад злочину «незаконне збагачення» 
відсутній, але таке діяння має самостійне юридичне значення і може бути обста-
виною, що дає підстави для застосування санкцій до відповідної особи. Якщо на 
підставі проведеного розслідування прокурор зробить висновок про наявність 
підстав припускати, що доходи були отримані особою внаслідок вчинення 
злочинів, що караються максимальним штрафом або суворішою мірою покарання, 
прокурор може звернутися до суду з клопотанням про конфіскацію. Докази 
вчинення відповідних злочинів, як і те, що збагачення особи є прямим наслідком 
таких злочинів, не потрібно. У такому разі тягар доведення невинуватості особи 
лежить на стороні захисту, яка повинна надати докази законності методів та 
джерел отримання доходів [14]. Караність такого діяння встановлена і в ст. 395 КК 
КНР [15].  

У кримінальному законодавстві Росії незаконне збагачення в розглядуваному 
сенсі не тягне відповідальності.  

На жаль, часто на ефективність протидії корупції негативно впливають не 
завжди обґрунтовані рішення законодавця. Зокрема, у 2011 р. ст. 46 КК РФ була 
доповнена положенням про те, що за хабарництво та комерційний підкуп може 
призначатися штраф, що обчислюється з величини, яка кратна сумі комерційного 
підкупу або хабара [16]. Розробники відповідного законопроекту вважали, що це 
покарання дасть змогу посилити кримінально-правовий вплив на корупціонерів, 
підвищити превентивний потенціал зазначених правових норм. 

Зокрема, 30 жовтня 2013 р., виступаючи на засіданні Ради при Президентові 
РФ з питань протидії корупції, В. В. Путін зазначив, що за перше півріччя 2013 р. 
«тільки 8 відсотків хабарників засуджено до реальних термінів позбавлення волі. 
Більшість засуджена до штрафів, які злочинці не платять… Рішення про лібералі-
зацію були прийняті ще в 2011 р. І ми тоді усі з цим погодилися, адже сподівалися, 
що це буде зверненням до совісті тих людей, які здійснюють ті або інші право-
порушення. Але, судячи з усього, практика показує, що ця лібералізація не працює 
належним чином» [17].  

Отже, Президент РФ фактично визнав, що «кратний штраф» не досяг тієї мети, 
на яку розраховував законодавець під час реалізації цієї ідеї. 

Федеральним законом від 04.05.2011 р. № 97-ФЗ [18] КК РФ був доповнений 
ст. 291.1. «Посередництво в хабарництві», що визначається як «безпосередня передача 
хабара за дорученням хабародавця або хабароодержувача, або іншим сприянням 
хабародавцеві та (або) хабароодержувачеві у досягненні чи реалізації угоди між 
ними про отримання і дачу хабара в значному розмірі» (ч. 1). Значним розміром 
хабара визнається сума грошей, вартість цінних паперів, іншого майна, послуг майно-
вого характеру інших майнових прав, що перевищують двадцять п’ять тисяч рублів 
(примітка 1 до ст. 290 КК РФ). Виникає питання про те, чи означає відсутність складу 
злочину в діях посередника те, що останній безпосередньо передав хабар за доручен-
ням хабародавця або хабароодержувача, якщо її сума не перевищує вказаний розмір? 
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У визначенні Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РФ у 
конкретній справі вказано, що посередництво в хабарництві карається лише за 
наявності значного розміру хабара [19].  

Видається, що виключення кримінальної відповідальності за посередництво в 
хабарництві, у разі, якщо розмір незаконної винагороди не є значним, не сприяє 
виконанню завдання попередження корупційних злочинів і взятим Росією міжнарод-
ним правовим зобов’язанням з протидії таким посяганням. Тому доцільно вилучити 
ознаку значного розміру хабара зі складу злочину, передбаченого в ст. 291.1. КК РФ. 

Одним з головних суб’єктів корупційних злочинів є посадова особа, дефініція 
якої міститься в примітці 1 до ст. 285 гл. 30 КК РФ: «Посадовими особами в стат-
тях цієї глави визнаються особи, котрі постійно, тимчасово або за спеціальним повно-
важенням здійснюють функції представника влади або виконують організаційно-
розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах 
місцевого самоврядування, державних та муніципальних установах, державних 
корпораціях, а також у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах та 
військових формуваннях Російської Федерації». 

У КК РФ диференційована відповідальність «управлінців» за злочини проти 
інтересів служби в комерційних та інших організаціях (гл. 23) і злочини проти 
державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування (гл. 30 КК РФ). Хоча, наприклад, у КК України посадовими визна-
ються особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють 
функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають 
постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах або організаціях незалежно 
від форми власності (виділено автором – А. Ш.) посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків або викону-
ють такі обов’язки за спеціальним повноваженням» (примітка до ст. 364) [20]. Так 
само це поняття роз’яснюється в ч. 4 ст. 4 КК Республіки Білорусь [21]. 

Зазначене рішення російського законодавця спричинило те, що, зокрема, за 
отримання хабара посадовою особою, в тому числі іноземною, або посадовцем 
міжнародної організації (ч. 1 ст. 290 КК РФ) передбачено найсуворіше покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк до трьох років зі штрафом у розмірі двадцяти-
кратної суми хабара, а за аналогічне діяння особи, що виконує управлінські 
функції в комерційній або іншій організації (ч. 1 ст. 201 УК РФ), – у вигляді 
позбавлення волі на строк до семи років зі штрафом у розмірі до сорокакратної 
суми комерційного підкупу. Хоча, видається, що отримання хабара є більш 
громадсько-небезпечним злочином, ніж комерційний підкуп. 

Так, за отримання незаконної винагороди до кримінальної відповідальності 
можуть бути притягнені тільки посадова особа або особа, яка виконує управлінські 
функції в комерційній або іншій організації. При цьому в судовій практиці виникло 
питання про можливість кваліфікації за ст. 290 КК РФ, наприклад, отримання 
викладачем державної освітньої установи незаконної винагороди від студента за 
виставлення позитивної оцінки без процедури складання іспиту.  

На мій погляд, цей суб’єкт не є посадовою особою, оскільки не виконує жодну 
з функцій останньої. Проте судова практика, що сформувалася, пов’язана з тим, що 
у такому випадку викладач здійснює юридично значущі дії, які, своєю чергою, 
свідчать про його приналежність до посадових осіб. «До організаційно-розпо-
рядчих функцій відносяться повноваження осіб по ухваленню рішень, що мають 
юридичне значення і спричиняють певні юридичні наслідки (наприклад, з приводу 
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видачі медичним працівником листка тимчасової непрацездатності, встановлення 
працівником установи медико-соціальної експертизи факту наявності у громадянина 
інвалідності, прийому іспитів і виставлення оцінок членом державної екзаменаційної 
(атестаційної) комісії)» [22]. 

Таке трактування організаційно-розпорядчих функцій не сприяє розмежуванню 
посадової особи з державними, місцевими та іншими службовими особами, бо усі 
вони наділені правом здійснювати юридично значущі дії. Викладач та інші аналогічні 
суб’єкти не є посадовцями, оскільки, виконуючи свої професійні функції, вони не 
мають організаційно-розпорядчих повноважень зазначеного спеціального суб’єкта.  

На мій погляд, вирішити цю проблему можна тільки правовим способом, 
усунувши наявну законодавчу прогалину, яка заповнюється шляхом аналогії, що є 
забороненою згідно з ч. 2 ст. 3 КК РФ. Наприклад, в ст. 224 КК Республіки Казахстан, 
ст. 433 КК Республіки Білорусь, ч. 3 ст. 354 КК України встановлена відпові-
дальність за прийняття службовцями, котрі не є посадовими особами, незаконної 
матеріальної винагороди за виконання роботи або надання послуги, що входять в 
коло їхніх обов’язків. 

Отже, на підставі проведеного аналізу законодавства Росії про протидію 
корупції і практики його застосування можна зробити висновок про необхідність 
легального визначення поняття корупційних злочинів, а також вичерпного переліку 
таких посягань. Заповнення зазначеної правової прогалини у кримінальному законо-
давстві Російської Федерації має здійснюватись шляхом прийняття закону, а не 
підзаконного нормативно-правового акту, при цьому врахувавши фундаментальні 
принципи презумпції невинуватості та рівності громадян перед законом, а також 
спираючись на міжнародний досвід інших держав. 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
ТА КРИМІНАЛІСТИКА 

 

УДК 347.965 

НАБУТТЯ ПРАВА  
НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ  
ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Н. Анікіна 

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

Розглянуто окремі спірні питання набуття права на заняття адвокатською діяльністю, 
зокрема, щодо переліку робіт, які вважаються роботою за юридичною спеціальністю; 
терміну стажування; строку, який надається для складання кваліфікаційного іспиту особам, 
які не склали його; складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.  

Ключові слова: новий закон, адвокат, стажист адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури. 

В Україні 5 липня 2012 р. був прийнятий новий Закон «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Його ухвалення стало помітною подією не лише для 
практикуючих адвокатів, інших працівників правоохоронних органів держави, а й 
для всіх її громадян, оскільки було створено нормативну базу для кращого 
забезпечення реалізації надання правової допомоги. У цій публікації хотілося б 
висловити своє бачення передбаченого згаданим Законом порядку набуття права 
на заняття адвокатською діяльністю. 

Свого часу проблемами вступу до адвокатури, визначення критеріїв вимог 
щодо осіб, які бажають здійснювати адвокатську діяльність, порядку набуття на неї 
права тією чи іншою мірою займалися О. Д. Святоцький, М. М. Михеєнко, І. Ю. Гло-
вацький, П. В. Хотенець, Л. В. Тацій, С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров, С. Ф. Сафулько 
та ін. Однак ці дослідження базувалися на, так би мовити, старому законодавстві. 
Законодавчі ж новели стосовно набуття адвокатської професії ґрунтовно поки що 
не були досліджені, а потреби практичної їх реалізації цього настирливо 
вимагають. Зазначене свідчить про актуальність цієї статті. 

Зокрема, С. Гусарєв справедливо зазначає, що юридична практична діяльність 
є діяльністю професійною, повинна здійснюватися компетентними суб’єктами, які 
мають необхідний рівень професійних знань і вмінь, а також відповідають іншим 
вимогам, що пред’являються до юристів В процесі набуття суб’єктами професійних 
прав та обов’язків він виділяє декілька етапів, в тому числі набуття права на 
самостійне здійснення юридичної практичної діяльності і набуття професійних 
повноважень. Зазначені етапи притаманні будь-яким суб’єктам юридичної 
практичної діяльності (державним та недержавним, юридичним об’єднанням, 
установам чи фізичним особам), що обумовлено необхідністю офіційного визнання 
здатності суб’єкта здійснювати професійні юридичні функції на необхідному рівні 
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або, навпаки, її відсутності. Проте кожний етап має особливості щодо окремих 
категорій суб’єктів юридичної практичної діяльності [2, с. 276]. Є свої особливості 
і щодо набуття статусу адвоката.  

У п. 1 ст. 6 нового Закону зазначено, що адвокатом може бути фізична особа, 
яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи 
в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла 
стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю. Від проходження стажування звільняються особи, 
які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту 
мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки. 

Закон удосконалив процедуру доступу до професії адвоката, встановивши 
обов’язкове стажування для осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит 
(отримали свідоцтво про його складення) і мають намір займатися адвокатською 
діяльністю. Подібний стан речей був передбачений законом про адвокатуру СРСР 
1979 р., коли адвокатура діяла в єдиній організаційній формі – колегії адвокатів, і 
випускники вищих навчальних закладів, а також особи, які мали стаж роботи за 
спеціальністю юриста менше двох років, могли бути прийняті в колегію адвокатів 
лише після проходження стажування строком від шести місяців до одного року. 
Президія колегії призначала керівника стажування з числа найбільш досвідчених 
адвокатів колегії (хоча жодних вимог до керівника закон не встановлював), який 
надавав їй свій висновок про результати стажування. Чинним Законом «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлені вимоги до керівника стажування: 
ним може бути лише адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не 
менше п’яти років. Видається, що запровадження стажування під керівництвом 
особи, яка має відповідний стаж адвокатської практики, створить можливість для 
отримання стажистами необхідної підготовки для здійснення адвокатської діяль-
ності і набуття професійних вмінь та навиків майбутнього адвоката.  

Зазначимо, що практикуючі адвокати вважають передбачений Законом строк 
стажування в шість місяців недостатнім, тому що такий строк не дасть можливості 
особі стажиста отримати повне уявлення щодо здійснення захисту в кримінальному 
провадженні і, особливо, здійснення представництва в цивільних справах, які, як 
відомо, мають тенденцію до тривалих термінів їх розгляду. Отож, не завжди 
стажист отримає можливість вивчити процес надання правової допомоги клієнту 
від початку його звернення до адвоката і до логічного завершення розгляду справи. 
На нашу думку, термін стажування мав би становити мінімум дванадцять місяців. 
До речі, федеральним закон «Про адвокатську діяльність та адвокатуру в Російській 
Федерації» від 31 травня 2002 р. встановлено строк стажування від одного до двох 
років (п. 1 ст. 28), однак російський законодавець встановив стажування лише для 
осіб, які не мають дворічного стажу роботи за юридичною спеціальністю. Позиція 
вітчизняного законодавця видається більш послідовною і логічною: стажування 
має пройти кожний здобувач адвокатської професії, адже не кожна діяльність у 
сфері реалізації права дає чітке уявлення про особливості та нюанси діяльності 
адвоката у застосуванні різних правових галузей.  

Відповідно до п. 7 ст. 10 Закону за оцінкою результатів стажування рада 
адвокатів регіону приймає рішення про: 1) видачу особі свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю; 2) продовження стажування на строк від одного 
до трьох місяців. Викликає здивування відсутність можливості прийняття радою 
адвокатів такого рішення як відмова у видачі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю як наслідок негативної оцінки пройденого стажування. Із 
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змісту аналізованої статті доходимо висновку, що таке рішення взагалі є неможливим, 
що рада адвокатів регіону в будь-якому випадку має прийняти позитивне рішення, 
навіть якщо у разі продовження стажування стажист не набув необхідних навичок і 
не підтвердив готовність до самостійної адвокатської практики, хоча на нормативному 
рівні визначено,що стажуванням є діяльність з формування і закріплення на 
практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної 
підготовки, а завдання стажування є такі: вивчення деонтологічних основ адвокатської 
діяльності, методів організації роботи адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, 
особливостей діяльності адвоката, який здійснює її індивідуально; підвищення 
рівня теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для здійс-
нення адвокатської діяльності; поглиблення професійної спеціалізації, накопи-
чення практичного досвіду для якісного надання правової допомоги [3]. У цьому 
зв’язку було б логічним кваліфікаційний іспит проводити після проходження особою 
стажування, щоб кваліфікаційна палата, перед якою складається іспит, могла 
оцінити не лише теоретичні знання претендента на право заняття адвокатською 
діяльністю, а й практичні навички, одержані під час стажування (як це було свого 
часу для осіб, які бажали стати нотаріусами), або ж – в два етапи, як це є для осіб, 
які прагнуть стати суддями: перший іспит – для виявлення загальних теоретичних 
знань, другий, після проходження стажування, – для оцінки практичних навичок, 
правозастосовних умінь, набутих за час стажування.  

Оцінка результатів стажування Законом покладається на раду адвокатів регіону. 
Так, єдиний освітній процес із набуття адвокатської професії на різних етапах контро-
люється різними органами адвокатського самоврядування (на етапі складення 
кваліфікаційного іспиту – кваліфікаційною комісією, на етапі затвердження резуль-
татів стажування – радою адвокатів регіону), що навряд чи можна визнати доцільним [4].  

На жаль, у новому Законі не визначено, яка робота вважається роботою за 
юридичною спеціальністю, що може викликати (і викликає) певні труднощі у діяль-
ності кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 
Законодавець має окреслити коло таких посад. На наш погляд, можна запропо-
нувати наступний перелік робіт, які слід вважати такими, що надаватимуть право 
на заняття адвокатською діяльністю: це робота суддею, прокурором, слідчим, 
адвокатом, помічником адвоката, нотаріусом, робота на посадах, що вимагають 
вищої юридичної освіти, в органах державної влади і органах місцевого само-
врядування, юридичних службах підприємств, установ, організацій, науково-
дослідних установах, викладачем юридичних дисциплін в навчальних закладах і 
наукових установах. 

Заслуговує на увагу розширення у Законі «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» переліку осіб, які не можуть бути адвокатами (п. 2 ст. 6). Принагідно 
відзначимо, що закон «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. визнавав такими 
лише осіб, які мають судимість. Отже, не може бути адвокатом особа, яка: 

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за 
вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, 
за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі; 

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років 

від дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською 
діяльністю; 

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної 
служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, 
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вчинення корупційного правопорушення, – протягом трьох років від дня такого 
звільнення. 

Однак, обмеження осіб, які мають судимість, лише тими, що були засуджені за 
тяжкий, особливо тяжкий злочин, а також за злочин середньої тяжкості до позбав-
лення волі, видається занадто ліберальним. Законодавцю слід було б обмежитися 
вказівкою щодо осіб, які мають судимість за вчинення умисного злочину. 

Ще однією проблемою, пов’язаною із набуттям права займатися адвокатською 
діяльністю, є передбачена Законом можливість для осіб, які не склали кваліфіка-
ційний іспит, складати його повторно через шість місяців. Незрозумілим є 
встановлення такого досить короткого терміну фактично для повторної підготовки 
особи до кваліфікаційного іспиту, особливо якщо згадати, що в таких самих 
випадках особи, які претендують на зайняття посади судді чи нотаріуса, можуть 
бути допущені до складання кваліфікаційного іспиту повторно лише через один 
рік. Чи не свідчить таке положення Закону про занижені вимоги до професійної 
підготовки адвокатів порівняно із суддями та нотаріусами, особливо зважаючи на 
те, що кваліфікаційний іспит не передбачає анонімної форми його складення, що 
може потягнути прояви суб’єктивності, упередженості щодо особи, яка піддається 
кваліфікаційному випробуванню? 

Якщо продовжувати аналізувати процедуру допуску до адвокатської професії, 
то не можна оминути нового, прогресивного, на наш погляд, положення Закону 
щодо формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Надбанням 
є законодавча вимога стосовно формування цих комісій винятково з числа адвокатів; 
це положення є привабливим з урахуванням тих міркувань, що хто, як не адвокати, 
можуть краще за інших оцінити знання претендента, зрозуміти, чи відповідає особа 
вимогам, які необхідні для здійснення адвокатської діяльності, чи зможе вона на 
високому професійному рівні надавати правову допомогу. Особливо склад комісії 
(а саме, її дисциплінарної палати) матиме значення при здійсненні дисциплі-
нарного провадження щодо адвокатів, тому що серед підстав для накладення 
дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення права на заняття 
адвокатською діяльністю у різних варіантах передбачена така підстава, як 
систематичне або грубе неодноразове порушення правил адвокатської етики, яку 
можна віднести до оціночного поняття. Зрозуміло, що найбільш справедливими 
«оцінщиками» дисциплінарного проступку адвоката можуть бути самі адвокати. 

Звертає на себе увагу встановлена Законом заборона допустимості суміщення 
повноважень голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і голови ради адвокатів 
регіону, що унеможливить вплив керівника ради на рішення, що приймаються 
комісією.  

Новий Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» посилив гарантії 
адвокатської діяльності. Так, зберігши положення ст. 10 Закону про адвокатуру 
1992 р. щодо повідомлення адвоката про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення лише Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором 
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, чинний Закон 
передбачає додаткові гарантії щодо проведення оперативно-розшукових заходів і 
слідчих дій стосовно адвокатів. Так, проведення стосовно адвоката оперативно-
розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися винятково з дозволу 
суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням 
Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Рес-
публіки Крим, області, міст Києва Севастополя. Заборонено також проведення 
огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних зі 
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здійсненням адвокатської діяльності. Окремо передбачено, що в разі проведення 
обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює 
адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката 
слідчий суддя, суд у своєму рішенні зазначають перелік речей, документів, які 
планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи 
застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Під час проведення 
зазначених слідчих дій має бути присутній представник ради адвокатів регіону, 
який має право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо 
порядку проведення процесуальних дій, про що зазначається у протоколі. Водночас 
дослідники зазначають, що можливі певні труднощі при реалізації зазначеної 
гарантії, адже закріплено, що неявка представника ради адвокатів регіону за умови 
її завчасного повідомлення не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної 
дії. Зважаючи на те, що завчасність такого повідомлення є доволі суб’єктивним 
поняттям, а Закон не встановлює форму та порядок такого повідомлення, ефектив-
ність реалізації вказаної норми є сумнівною [1].  

У п.п. 14, 15 ст. 23 чинного Закону містять заборону притягати до кримі-
нальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або 
зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосу-
ванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності 
згідно із законом, а також за його висловлювання у справі, у тому числі ті, що 
відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при 
цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката. Нібито право адвоката на 
власну позицію у справі даним законодавчим формулюванням є забезпечене. Але 
до роздумів щодо повноти такого забезпечення навернув зміст Конституційного 
звернення адвоката С. до Конституційного Суду України з проханням дати офіційне 
тлумачення відповідної статті Конституції України та Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів». У змісті звернення йшлося про рішення Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, котрим С., який успішно склав кваліфіка-
ційний іспит і був зарахований до резерву на заміщення вакантної посади судді, 
було відмовлено у рекомендуванні для призначення на посаду судді одного із судів 
м. Харкова з тих підстав, що ВККСУ не розділяє його правову позицію як адвоката 
та представника сторони в судах загальної юрисдикції. Незаконне, на наш погляд, 
рішення Комісії, викликане в тому числі недостатньо повним формулюванням у 
Законі правила щодо недопустимості будь-яких, жодних, з будь-яких підстав, при 
вирішенні буд-яких питань утисків, обмежень тощо адвоката через його правову 
позицію. Відтак, це законодавче положення потребує додаткового уточнення на 
законодавчому рівні. 
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