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100-РІЧЧЮ ПРОГОЛОШЕННЯ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 

УДК 94(477.8):341.218+342.3] 

ПРОГОЛОШЕННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

(ДО 100-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ) 
Б. Тищик 

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

e-mail: kaf.ist@ukr.net 

Проаналізовано історично-правовий досвід знаменної події в історії українського 
державотворення – періоду проголошення та діяльності суверенної української держави на 
території Східної Галичини – Західноукраїнської Народної Республіки, сторіччя існування 
якої сучасна Україна, особливо Галичина, відзначає у ці листопадові дні. 

Розглянуто політичні передумови проголошення ЗУНР, формування її центрального 
(Українська Національна Рада у якості парламенту, Державного Секретаріату – уряду) та 
місцевого державного апарату влади й управління, системи правоохороних органів, 
судової влади. Особливу увагу, серед іншого, приділено формуванню та організації 
Збройних сил республіки – Української галицької армії (УГА). Також ідеться про творення 
правової основи діяльності ЗУНР – її конституційне законодавство, зокрема про 
Тимчасовий Основний закон народної республіки. 

Вказані позиції набирають особливої актуальності у контексті факту, що своєї держави 
український народ не мав протягом багатьох століть, оскільки його землі були загарбані 
агресивними сусідами, а народ поневолений. 

Ключові слова: визволення, проголошення Української держави (до 100-річчя). 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.003 

Наближалася до кінця Перша світова війна, у якій спочатку брали участь вісім 
держав з населенням 732 млн осіб, а в кінці війни – 33 держави з населенням 
1,5 млрд чоловік. Ставало очевидним, що німецько-австрійський блок країн цю 
війну програє. До того ж, у багатьох європейських країнах, особливо багатонаціо-
нальних імперіях, розростався соціальний та національно-визвольний рух, у тому 
числі – на західноукраїнських землях, які у різний час були насильно захоплені 
сусідніми державами. Боротьба за свободу, за відновлення власної державності не 
припинялася на цих землях ніколи. 

Ми ж у цій статті детальніше зупинимося на подіях у Східній Галичині. Ця 
земля, населена українським населенням спочатку (у XII–XIV ст.) входила до складу 
Галицько-Волинського князівства (згодом – королівства), але у середині XIV ст. її 
захопила Польща. У другій половині XVIII ст. втратила свою державну незалежність 
й сама Польща, поділена між міцнішими й агресивними сусідами – Росією, Австрією 
та Пруссією. 
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Східна Галичина (і деякі інші землі) дістались Австрії (з 1867 р. – Австро-
Угорщини), яка утворила тут окремий «коронний край» [3, розд. 7]. Усі основні 
державно-політичні посади у ньому займали австрійці і поляки. З українцями, які 
становили тут переважну більшість населення, майже не рахувалися. Як австрійська 
влада, так і польська знать вважали українців людьми нижчого, другого сорту. Не 
випадково ще 4 листопада 1916 р. імператор Австро-Угорщини Франц-Йосиф дав 
полякам Галичини обіцянку перетворити Галичину у польський автономний край у 
складі Австро-Угорщини. Протести українців не допомогли [13, с. 110]. 

16 жовтня 1918 р. вже новий австрійський імператор Карл I, намагаючись 
врятувати імперію від розпаду, видав маніфест про перетворення країни у федера-
цію. Союзні «коронні землі» і народи отримали право створити свої представ-
ницькі органи – «національні ради» [11, с. 480]. 

Отож, у Львові 18 жовтня 1918 р. українські посли австрійського парламенту 
(так звана Українська парламентарна репрезентація), яких очолював посол Євген 
Петрушевич, скликали усіх провідних українських політичних діячів краю (послів 
до галицького і буковинського сеймів, по троє представників від політичних партій, 
від духовенства (на чолі з митрополитом А. Шептицьким), від молодіжних органі-
зацій і ін.). На цих зборах обрано Українську Національну Раду (далі – УНРада) у 
якості органу політичного представництва українського народу в Австро-Угорщині. 
Вона налічувала близько 70–71 особи. Вони представляли усі основні соціальні 
верстви українського населення краю. 

Головою УНРади (президентом) обрано Є. Петрушевича. Прийнято Статут 
УНРади, у якому, серед іншого, зазначалося: «Українська Національна Рада є конс-
титуантою (повноважним представницьким органом. – авт.) тієї частини 
українського народу, яка живе в австро-угорській монархії… Вона має право і 
обов’язок… іменем українського народу… виконати його право самовизначення та 
рішити про державну долю…» [1, с. 179]. 

На цьому ж засіданні утворено три виконавчі органи УНРади – делегатури: одну 
загальну (на чолі з Є. Петрушевичем), другу – по справах Галичини і Закарпаття (на 
чолі з К. Левицьким), третю – по справах Буковини (очолив О. Попович). 

Другим важливим, історичного значення документом, прийнятим УНРадою 
18 жовтня (на ньому, правда, стоїть дата 19 жовтня), була Постанова про прого-
лошення Української держави на етнічних українських землях Австро-Угорщини. 
Йшлося про Східну Галичину «з граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, 
північно-західної Буковини та українських земель північно-східної Угорщини», 
тобто Закарпаття. У Постанові зазначалося, що УНРада у найближчому часі 
«виробить конституцію для держави на основах загального, рівного, тайного, 
безпосереднього права голосування, з пропорціональним заступництвом 
(представництвом. – Т. Б.), з правом національно-культурної автономії та з правом 
заступництва при правительстві для національних меншостей» [1, с. 180–181]. 

У Постанові були ще інші важливі положення. А саме, національні меншини 
закликались «уконституватися» і вислати своїх представників до складу УНРади. 
Крім того, записано вимогу, щоб Українська держава мала своїх представників на 
Мирній конференції [1, с. 180–181]. 

Гострою на засіданнях УНРади (вони продовжувалися 19 жовтня) була диску-
сія стосовно проблеми – чи проголошувати державну єдність з гетьманською 
Україною (де правив гетьман П. Скоропадський). Вирішено поки що не приєднуватися 
до України, оскільки в оголошених американським президентом В. Вільсоном у 
зверненні до Конгресу і світу «14 пунктах» майбутньої післявоєнної перебудови 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 5 

Європи зазначалося, що народам Австро-Угорщини буде гарантовано право на 
самовизначення (п. 10). А Росію країни Атланти і США тоді трактували як єдину 
державу, єдиний народ, і про ніяку Україну у її складі не йшлося [4, т. 2, с. 112–113]. 
Тому злука з гетьманською Україною, яка вважала себе федеративною частиною 
єдиної Росії, загрожувала б західноукраїнським землям теж опинитися під владою 
Росії, де переслідувалось і заборонялося все українське. Зрештою, навіть Українсь-
кий національний союз у Києві, який готував у цей час повстання проти гетьмана, 
прислав у Львів повідомлення, щоб Галичина не приєднувалася до гетьманської 
України, бо це зміцнить становище гетьмана [11, с. 18]. 

Отож, незважаючи на протести деяких радикально налаштованих делегатів, 
УНРада вирішила поки що проявити свою лояльність щодо ще існуючої Австро-
Угорської монархії, пославши до Відня свою делегацію, яка повинна була добитись 
у віденських властей схвалення про створення у складі Австро-Угорщини Української 
автономної держави. 

Проте делегати УНРади (Є. Петрушевич, К. Левицький, С. Голубович і ін.) 
марно оббивали пороги різних австрійських високопосадовців, пробували навіть 
отримати авдієнцію в імператора, але марно. Австро-Угорщина у той час вже 
остаточно розпадалася, всюди панував хаос, раніше поневолені народи імперії, не 
питаючи ніякого дозволу, проголошували свою незалежність, брали владу у свої 
руки. Так, 24 жовтня 1918 р. проголосила свою державну незалежність Угорщина, 
28 жовтня – Чехо-Словаччина, 29 жовтня – Сербо-Хорвато-Словенська держава 
(згодом – Югославія). Готувалася до проголошення незалежності Польща (це 
відбулося 11 листопада 1918 р.). 

Повернувшись з Відня, де вона нічого не добилась, делегація УНРади 31 жовтня 
пішла у Львові до австрійського намісника Галичини графа К. фон Гуйна, вимага-
ючи передачі влади УНРаді, але він вже не мав реальної влади у краї: австрійці 
тікали з Галичини. 

28 жовтня у Кракові була створена Польська ліквідаційна комісія (на чолі з 
В. Вітосом), яка проголосила своїм завданням взяти владу у всій Галичині у свої 
руки – від імені Польської держави. Це мало відбутися 1-го листопада у Львові, за 
участі цієї комісії [3, с. 442–443]. Її мілітарною опорою служила Польська військо-
ва організація, у яку входили польські офіцери та вояки австрійських збройних сил. 
Тільки в самому Львові вона налічувала кількасот осіб. 

Одночасно на Буковині (у Чернівцях) місцеві румунофільські діячі створили 
свою Національну раду і повели боротьбу за приєднання всієї Буковини до Румунії 
(а те саме на Закарпатті – до Угорщини). 

З огляду на ці тривожні для українців події значно рішучіше, ніж посли 
УНРади, стала діяти у Львові Українська військова організація, створена ще у 
вересні 1918 р., на чолі з Центральним військовим комітетом. Його очолив сотник 
УСС (Українських січових стрільців – українського легіону у складі австро-угорсь-
кої армії) Дмитро Вітовський. Комітет у всьому краї створив мережу місцевих 
військових секцій, згуртовував українських офіцерів і вояків. 

Дізнавшись про намір поляків керувати Східною Галичиною і приєднати увесь 
край до Польщі, військовий комітет вирішив у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тобто 
перед приїздом Польської ліквідаційної комісії, взяти владу у свої руки. У його 
розпорядженні у Львові було близько 1,5–1,8 тис. вояків і офіцерів. Так і сталося, при-
чому безкровно, без боїв, оскільки для поляків це було повною несподіванкою. 

Отож, українське військо зайняло всі важливі стратегічні пункти міста (вокзал, 
пошту, намісництво, ратушу і ін.), де вивісили синьо-жовті прапори. Наміснику 
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К. Гуйну, австрійським урядовцям, військовим та іншим дозволено безперешкодно 
покинути Львів. Услід за Львовом, українці прийшли до влади по всьому краю, 
переважно теж безкровно.  

Значення цього історичного, епохального факту складно переоцінити. Вперше 
з часів падіння Київської Русі та Галицько-Волинської держави корінне населення 
Східної Галичини скинуло гніт окупантів, проголосило свою державну незалеж-
ність, тобто українці після 560-річного чужоземного панування знову стали госпо-
дарями власної долі. «Перший раз від 1349 р. український Львів відотхнув, 
визволившися від польської неволі», – писала у ті дні львівська газета «Діло» 
[1, с. 295]. «Значення Листопадового чину величезне, впрост-епохальне, – писав у 
1990 р. журнал «Дзвін». – Його збройний виступ у Львові закріпив в українському 
народі світлу традицію…, з княжих і козацьких часів, перетворив у чин леліяну у 
серці державну ідею. Він знищив серед нашого народу дух рабства, що його 
виплекали й віками підтримували польські та австрійські окупанти, він двигнув 
націю з тривожної невіри й апатії» [11, с. 20–21]. 

Цього ж дня, 1 листопада 1918 р., у п’ятницю, УНРада опублікувала дві важ-
ливі відозви: «До населення міста Львова» та «Український народе!». 

У першій із них населення міста повідомлялося про утворення на українських 
землях «бувшої Австро-Угорської монархії Української держави», де «найвищою 
державною властю є Українська Національна Рада», населення закликалося до 
«спокою і послуху», йому гарантувалися «безпека публічного порядку, життя і 
майна горожан (громадян. – Т. Б.)» [1, с. 244]. 

У Відозві «Український народе», яка була свого роду програмною декларацією 
УНРади, на самому початку записані знаменні слова: «Український народе, голосимо 
Тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Від нині Ти господар своєї землі, 
вільний горожанин (громадянин. – Т. Б.) Української держави». Звертаючись до свого 
народу, УНРада зазначала: «Доля Української держави в Твоїх руках… Заки будуть 
установлені органи державної влади…, українські організації по містах, повітах і селах 
мають обняти всі державні… уряди і в імені УН Ради виконувати власть». Усі 
«дотеперішні неприхильні Українській Державі уряди» належало ліквідувати. Усі 
військовослужбовці української національності «мають стати на оборону Української 
Держави», як і повернутися до рідного краю з усіх фронтів. Йшлося, отже, про 
створення національних збройних сил. «Все здібне до оружжа українське населення» 
повинно творити бойові відділи, які на місцях «оберігатимуть спокій і порядок». 

У Відозві проголошувалися дуже важливі засади діяльності УНРади, яких 
неухильно притримуватиметься українська влада. Отже, це були «горожанська 
(громадянська. – Т. Б.), національна і вірпосповідна рівноправність» усього 
населення краю «без різниці народности і віросповідання». 

Національним меншинам – полякам, німцям і євреям (останніх теж визнано за 
окрему національну меншину, чого не було при Австрії) пропонувалося скерувати 
своїх представників до складу УНРади. 

Розуміючи, що створити нову правову основу діяльності української держави 
відразу не вдасться, УНРада у Відозві зазначала, що «аж до видання відповідних 
законів Української Держави зобов’язують дотеперішні закони, наскільки вони не 
стоять у противенстві до основ Української Держави». 

І, врешті, ще одне важливе положення: «Як тільки буде забезпечене і укріпле-
не існування Української Держави», УНРада мала скликати Установчі збори, тобто 
обраний на засадах загального, рівного, прямого і таємного виборчого права 
парламент, який вирішуватиме усі актуальні проблеми, «дальшу будучніть 
Української Держави» [1, с. 244–246]. 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 7 

Ейфорія першого великого успіху, яка охопила багатьох українських політич-
них діячів, військо й народні маси на початку листопада, зіграла з ними поганий 
жарт. Більшість вояків покинули свої пости і роз’їхалися по домівках – різних міс-
тах і селах краю. У строю 3-го числа у Львові залишилося лише близько 700 вояків.  

Між тим, поляки схаменулися, і вже під вечір 1-го числа почалися збройні 
сутички. Поляки мали у Львові приблизно 700–800 досить добре озброєних вояків і 
старшин, до того ж переважна більшість населення міста була польською (з 
206 тис. осіб 105 тис. було поляків, 57 тис. – євреїв і тільки 39 тис. українців [6, с. 10]. 
Польське населення, особливо молодь, активно допомагало своїм воякам. Отож, 
вже з перших днів встановлення української влади за Львів, а далі й інші міста і 
райони між українцями і поляками почалися завзяті й криваві бої. До того ж 
постійну й значну військово-технічну й людську допомогу галицьким полякам 
стала надавати Польща, яка 11 листопада 1918 р. проголосила свою державну 
незалежність, оголосивши й усю Галичину «польською історичною територією» 
[Докл. див.: 8, с. 40–41; 14]. 

До того ж, українська влада проявила щодо своїх ворогів зайву толерантність: 
УНРада відмовилась інтернувати визначних львівських польських політичних і 
військових діячів, хоча військовий комітет подав таку пропозицію, як і список та 
адреси цих діячів, не була навіть заборонена польська преса, яка, як згодом писали 
учасники цих подій, «накинулась на нас від першої хвилі з найбільшою 
бішеністю…, почалася скажена агітація проти нас, для підбурення польської 
людности (і міжнародної думки. – Т. Б.), поширювано на нас найдикіші сплетні і 
страхіття» [1, с. 257, 261, 290]. Не чинилося жодних перешкод відкритому зосе-
редженню польських боївок на своїх збірних пунктах, перевезенню зброї 
автомашинами і трамваями, не взято закладників, не вчинено ніяких арештів. Зате 
українська влада турбувалася, щоб у Львові працював водогін, було світло, усі 
крамниці були відчинені, як і храми, щоб їздили трамваї і т. п. [1, с. 290].  

5 листопада УНРада звернулася до українського населення краю зі закликом 
«До зброї!». У ньому писалося: «Кому доля рідного краю лежить на серці, кому не 
байдуже щастя дітей і внуків, хто не хоче панщини, хто бажає собі справедливого 
ладу без хлопа і пана, хто не хоче жити більше в неволі, темності і убожестві – хай 
береться за зброю» [10, с. 482].  

Між тим, не дивлячись на воєнне лихоліття і наростаючі масштаби українсько-
польської війни, у краї розгорнулось українське державне будівництво. 

На засіданні УНРади 9 листопада було визначено офіційну назву Української 
Держави – Західноукраїнська Народна Республіка (скорочено – ЗУНР). Визначено 
її герб – жовтий лев на синьому фоні, повернутий у свою праву сторону, та прапор – 
синьо-жовтий (синя смуга зверху). 

До складу ЗУНР входили (формально), окрім Східної Галичини, Північна 
Буковина і Закарпаття, що становило 75,100 км2 території, 6,4 млн населення (у тім 
числі 71 % українців, 14 % поляків, 13 % євреїв, 2 % – інших [10, с. 482–483].  

Щоправда, невдовзі Північну Буковину захопила Румунія, а Закарпаття спо-
чатку відійшло до Угорщини, а на початку 1919 р. – до складу Чехо-Словаччини. 
Все це відбулося зі згоди і санкції країн Антанти. 

Отже, фактично ЗУНР охоплювала тільки територію Східної Галичини – 
55,300 км2 з населенням 5,450 тис. осіб (з них українців – 74,4 %, поляків – 
12 %, євреїв – 11 %, інших – 2 % [11, с. 23]. 

9 листопада 1918 р. УНРада сформувала уряд – Державний секретаріат на чолі з 
відомим громадсько-політичним діячем, адвокатом Костем Левицьким. У структурі 
уряду було 14 міністерств – державних секретарств, очолених державними секрета-
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рями. Це були секретарства внутрішніх і зовнішніх справ, фінансів, військових справ, 
юстиції, торгівлі і промислу, земельних справ, праці та соціальної опіки, освіти і ін. 
Секретарства мали відповідний штат працівників, ділилися на відділи, підвідділи, комісії 
і ін. Згодом структура і персональний склад керівників зазнали певних змін [10, с. 483]. 

10 листопада, коли Державний секретаріат складав урочисту присягу на вірність 
українському народові і державі, УНРада визначила йому одним із основних завдань 
вжити всіх необхідних заходів для об’єднання західноукраїнських земель з усією 
Україною у єдиній незалежній Українські державі [1, с. 265–266]. 

З метою з’ясування тогочасної політичної ситуації в Україні і реальних можливос-
тей такого об’єднання, до Києва була послана делегація УНРади. Ще одну делегацію 
(на чолі з державним секретарем зовнішніх справ В. Панейком) було відправлено у 
Париж, щоб відстоювати інтереси ЗУНР на Паризькій мирній конференції. 

13 листопада УНРада визначила конституційні засади новоствореної Українсь-
кої держави, прийнявши «Тимчасовий Основний закон», тобто, по суті, тимчасову 
Конституцію ЗУНР. Він налічував усього 5 артикулів (статей). У них ішлося про 
назву держави, її територію, герб і прапор. 

В артикулі 4 закріплювалися верховенство і сувернітет народу у державі, який 
здійснюватиме їх через свої представницькі органи, обрані на засадах загального, 
рівного, прямого і таємного виборчого права, за пропорційною системою. Вибор-
чим правом наділялись усі громадяни республіки, незалежно від нації, віри чи 
статі. Найвищим органом влади у ЗУНР мали стати Установчі збори або Сейм, а до 
їх обрання вся повнота влади належить УН Раді [12, с. 158–159]. 

Проголошення Української держави на західноукраїнських землях, звільнення 
від багатовікового гніту іноземних поневолювачів викликало серед українського 
населення цих земель велику радість, хвилю бурхливого патріотизму і піднесення, 
стремління до творчої праці. У багатьох місцевостях проходили святкові збори і 
віча, вдячні молебні, вуличні походи. Народ святкував [7, с. 334]. 

Став налагоджуватися й місцевий апарат виконавчої державної влади. 
11 листопада УНРада видала розпорядження, згідно з яким на всій території дер-
жави належало негайно (де це ще не було зроблено), ліквідувати усі попередні 
місцеві органи влади та управління. Замість них необхідно обрати місцевих 
народних комісарів (повітових, міських, сільських) та «прибічні» громадські чи 
«національні ради». В усі повіти і міста були послані представники УН Ради для 
допомоги в організації виборів. Упродовж листопада по всьому краю вибори було 
проведено. Характерно, що народними комісарами населення обирало людей 
авторитетних, патріотів рідного краю, які мали хоч якийсь професійний досвід та 
головно, бажання працювати для добра українського народу. 

Активну роль у державотворчому процесі на місцях відігравали також посли 
УНРади, яких скеровували у повіти, звідки вони були родом, або яких обирали 
послами для допомоги там організовувати апарат місцевої влади й управління. 
Невдовзі після проведених виборів «народних комісарів» у багатьох повітах стали 
проводитись їхні наради. На цих нарадах представники центральної влади інфор-
мували місцевих комісарів про найближчі цілі і завдання української влади, про 
прийняті закони та інші нормативні акти, а самі комісари ділилися досвідом 
роботи, інформували про стан продовольчого забезпечення населення, шляхів спо-
лучення, зв’язку, правопорядку, військовий стан [див.: 12, с. 160–169]. 

Вища законодавча влада продовжувала у той час перебувати у руках УНРади, 
а виконавчо-адміністративна – Державного секретаріату. Однак уже перші тижні 
інтенсивної державотворчої діяльності УНРади, яка складалася з кількох десятків 
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осіб, показали, що її варто зробити більш представницьким органом, оскільки у цей 
складний час належало мати підтримку якнайширших верств населення краю. Це 
питання обговорювали на кількох засіданнях УНРади. 

15 листопада прийнято відповідний закон. На його підставі склад УНРади попов-
нено представниками усіх повітових міст і повітів. Дообрано 70 нових послів. 

16 листопада прийнято закон «Про тимчасову адміністрацію Західноукраїн-
ської Народної Республіки». Зміст його такий: На території ЗУНР тимчасово 
залишалося чинним усе попереднє (австрійське) законодавство, якщо воно не супе-
речило інтересам, суті і цілям Української держави. Службовці колишньої авст-
рійської держави, які складуть письмову обіцянку чесно служити Українській дер-
жаві, могли залишатися на своїх місцях праці. Усі місцеві адміністративні органи 
підлягали Державному секретаріатові. 

У повіті основним органом державної адміністрації був повітовий комісар. Де 
його не було обрано, то надалі його призначав і звільняв уряд. Повітові комісари 
призначали у повітових населених пунктах міських і громадських (сільських) 
комісарів. При усіх комісарах населення обирало повітові національні ради та місь-
кі і громадські (сільські) ради. Усі важливі рішення комісари мали узгоджувати з 
цими радами. 

Між тим, 22 листопада поляки, отримавши значні підкріплення з Варшави і 
Кракова, оволоділи Львовом. Українські власті переїхали спочатку до Тернополя, а 
на початку січня 1919 р. – до Станіславова (нині – Івано-Франківськ). 

4 січня 1919 р. УНРада прийняла ще кілька важливих законів. Серед них – закон 
про створення Президії УНРади – у складі президента (голови) Ради та чотирьох його 
заступників. Президентом Ради знову обрано Є. Петрушевича [12, с. 182]. 

Прийнято також закон «Про спосіб оповіщення законів і розпорядків» (у 
«Вістнику законів і розпорядків»). 

Прийнято закон «Про створення Виділу УНРади», який виконував функції коле-
гіального глави держави. Він складався з президента Ради та дев’яти членів [12, с. 182]. 

У березні 1919 р. після довгого обговорення, УНРада прийняла закон про 
скликання Сейму ЗУНР та виборчий закон. Сейм мав бути однопалатним. Вибори 
призначено на червень. Сейм мав складатися з 226 послів, в тім 160 українців, 
33 поляків, 27 євреїв і 6 австрійців [11, с. 34–35]. 

Правда, у зв’язку з ускладненням військової ситуації (наступом польських 
військ) виборів до Сейму так і не було проведено. 

Важливу роль у державно-політичному механізмі будь-якої держави віді-
грають судові і прокурорські органи. Це добре розуміло й керівництво ЗУНР. 

Однак створити відразу нову судову систему, до того ж в умовах війни, у 
ЗУНР не було можливості, як і підготувати у достатній кількості судово-
прокурорські кадри. Тому тимчасово у краї була збережена попередня, австрійська 
судова система, тим паче, що чимало суддів, на відміну від інших ланок австрійсь-
кого державного механізму в Галичині, було українцями. 

Отже, судді-українці, які не скомпроментували себе антинародною, анти-
українською діяльністю та присягнули на вірність Українській державі, як і канце-
лярський апарат судів, залишилися на своїх місцях. 

21 листопада УНРада прийняла закон «Про тимчасову організацію судів і власти 
судейської» [12, с. 191–192]. На території ЗУНР належало створити повітові й окружні 
судові ланки. Повітових судів мало бути 130, окружних – 12. Суди мали виносити 
вироки і рішення іменем ЗУНР. Тимчасово суддів призначало чи затверджувало на 
посаді державне секретарство судівництва, надалі їх мало обирати населення. 
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Докладне Положення щодо виборів суддів у лютому 1919 р. опублікувало ДС 
судівництва. Вибори суддів (1 мандат від 40 тис. жителів) належало провести у лютому 
1919 р. Належало обрати 144 суддів, у тім числі 102 – українців, 25 поляків, 17 – євреїв. 
Новообрані судді повинні були мати закінчений юридичний факультет, пройти 
стажування (2 роки) і здати так званий «суддівський іспит». [12, с. 192–196]. 

Апеляційною інстанцією для окружних судів мав бути Вищий суд, а най-
вищою – Найвищий державний суд. Це – в майбутньому, а зараз – «Окремий 
судовий Сенат II інстанції» та «Окремий судовий Сенат III-ї інстанції», які належа-
ло створити негайно. 

Діяльність суду присяжних з огляду на воєнний стан тимчасово (на термін 
1 року) припинено [11, с. 43]. 

Що стосується прокуратури, то її належало створити віднова, бо за австрійсь-
ких часів прокурорами були майже винятково австрійці чи поляки. Згідно зі 
законом про суд, прокурорами при повітових та окружних судах призначено всього 
кілька осіб. Очільника прокуратури – Генерального державного прокурора – так і не 
призначено. При Сенаті «публічне оскарження» здійснювали «старші прокурори». 

Окремим розпорядженням державного секретарства судівництва від 1 березня 
1919 р. створено нотаріальну службу. «Нотарі повинні скласти присягу на вірність 
Українській державі, – писалось у цьому розпорядженні, – і надалі урядувати 
тільки від її імені. Кожен нотар повинен добре знати українську мову». Очолювала 
нотаріальну службу Нотаріальна палата ЗУНР, яка організаційно підпорядко-
вувалась ДС судівництва [11, с. 44]. 

Не зазнала значних змін організація і діяльність адвокатури, яку очолювала 
Палата адвокатів. Вони теж повинні були скласти присягу, що дотримуватимуться 
діючих законів країни і працювати для її добра. 

Усім правоохоронним органам – судам, прокуратурі, нотаріату, адвокатурі 
належало виготовити відповідні вивіски на своїх офісах українською мовою, з 
гербом (тризубом) посередині. 

Цікаво, що 10 березня Виділ УНРади оголосив амністію (за 33 види правопо-
рушень, передусім осіб, засуджених за колишні політичні злочини). 

Для охорони громадського порядку і законності, майна, безпеки громадян у 
ЗУНР законом від 6 листопада 1918 р. створено Корпус української державної 
жандамерії. Ним керувала Команда УДЖ на чолі з Головним комендантом. На 
місцях створювались окружні і повітові команди жандамерії та міські і сільські 
станиці. Відкрито спеціальну жандамерську школу (у Станіславові). Навесні 
1919 р. у ЗУНР налічувалося близько 1 тис. жандармів і 4 тис. стажистів. 

Населення краю у багатьох місцевостях обирало ще «народну міліцію», – як орган 
самооборони цієї громади. Налічувалося приблизно 3 тис. народних міліціянтів. 

Одним із найважливіших завдань у зміцненні державно-політичної влади 
ЗУНР, зрештою, як і кожної новоствореної держави, яка має агресивних сусідів, 
було завдання організації збройних сил. Для ЗУНР воно набуло особливого значен-
ня, оскільки з перших днів свого існування їй довелося захищатися від збройної 
агресії Польщі. Опанувавши Перемишль, Львів і залізничну колію між ними, 
поляки перекидали у Східну Галичину все більше і більше війська. На допомогу 
польським збройним силам у кінці квітня з Франції у Польщу була перекинута 
сформована там з польських вояків-емігрантів і французьких офіцерів армія 
генерала Ю. Галлера, яка налічувала близько 70–75 тис. вояків, 900 кулеметів, 
200 гармат, кільканадцять літаків і ін. Офіційним її завданням був захист Європи 
(і Польщі) від «більшовицьких російських банд». 
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Отож, хоч наплив добровольців до лав захисників Української держави був 
чималий, але цього виявилося замало для захисту вітчизни. 

13 листопада державне секретарство військових справ (ДСВС), яке очолював 
тоді полковник Г. Стефанів, видало розпорядження про оголошення мобілізації 
придатних до військової служби чоловіків краю 1883–1900 рр. народження. ЗУНР 
поділено на три військові області, кожну з них – на 4 військові округи (всього – 12). 
Доволі швидко стала формуватися регулярна армія, що невдовзі дістала назву 
Українська Галицька Армія. 

У структурі УГА створено такі роди військ: піхота, кіннота, артилерія, сапери, 
санітарна та інтендантська служби, військове судівництво, а невдовзі – «летунсь-
кий відділ» (налічував близько двох десятків літаків), командиром якого був 
призначений син Івана Франка, поручник УСС Петро Франко. Створено й військове 
духівництво (капеланство), яким керувало Преподобництво на чолі з чільним 
Преподобником Миколою Їжаком. 

В УГА були встановлені військові звання, відповідна форма, відзнаки, держав-
на платня, норми відпуску продовольства, види нагород. 

У складі УГА було утворено три корпуси, які поділялися на 4 піхотні бригади 
кожен, бригади – на курені. У кожній бригаді був полк артилерії, кінна сотня, 
технічна сотня і ін. 

На весну 1919 р. УГА налічувала біля 125 тис. осіб. Командуючими УГА у 
різний час були полковники Г. Коссак та Г. Стефанів, генерал М. Омелянович-
Павленко (з «великої» України), генерали М. Тарнавський, Й. Микитка. 

У лавах УГА служили не тільки українці, а й австрійці, угорці, євреї (причому – 
добровольцями). Зокрема, існував навіть окремий єврейський курінь. Але великим 
недоліком УГА, незважаючи на загальний патріотизм і хоробрість війська, був 
брак досвідчених офіцерських кадрів [докл. див.: 14]. 

ЗУНР довго і завзято боролася за своє існування – не тільки з Польщею, а й з 
Румунією, яка навесні 1919 р. захопила все українське Покуття [12, с. 93]. Але 
остаточний удар молодій українській республіці нанесли керівники Антанти, які 
тоді вершили долі малих народів Європи. 

Отож, 20 листопада 1919 р. Антанта спочатку надала Польщі тимчасовий 
мандат на управління Східною Галичиною (на 25 років). Правда згідно зі ст. 91 
Сен-Жерменського договору, підписаного 10 вересня 1919 р. між Атлантою, з 
одного боку, та Австрією – з іншого, суверенні права над Східною Галичиною 
поки-що залишались у руках Атланти. 

І ось 14 березня 1923 р. Рада послів Атланти остаточно признала Східну Гали-
чину, тобто усю територію ЗУНР, Польщі. Історія діяльності ЗУНР закінчилася. Проте 
наступні покоління українців, у тому числі сьогоднішнє, її не забули. 
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World War I, in which 33 countries with population of 1,5 billion people were involved, 
was coming to the end. Powerful social and national liberation movement broke out in many 
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European countries, especially in multinational empires. The same processes took place in 
Eastern Galicia, which was inhabited mostly by Ukrainians and was a part of Austria-Hungary 
(since 1772). Hungary, Czechoslovakia and Yugoslavia proclaimed their state independence 
in October 1918, and Poland – in November of the same year. 

Ukrainian National Council (further – UNC), governing state political authority of 
Ukrainians of the region was founded on October 18, 1918. Ukrainian politicians found out that 
Poles intended to take power in whole Galicia and merge it to Poland in early November. In 
order to avoid it, UNC decided to take power in Eastern Galicia immediately. It happened with 
the help of military forces in Lviv on November 1, 1918, and in few days – in whole region. 
However, Polish army attacked Ukrainians right after. Small conflicts led to a real war. 

Western Ukrainian People's Republic (ZUNR) was chosen as a name of a new sovereign 
state on UNC session on November 9. A yellow lion on blue background as emblem and blue-
yellow flag were settled as symbols of the county. The government of ZUNR was formed the 
same day. K. Levytskyi was elected as head of State Secretary. The government contained of 
14 Ministries – State Secretaries. Delegation was sent to Kyiv in order to learn about current 
political situation in Ukraine and whether ZUNR can join the whole country. 

UNC adopted «Temporary Main Law of the ZUNR» (temporary Constitution) on 
November 13. Local state-administrative authorities were being formed rushly. Appropriate 
commissars, elected by populace, headed them in districts, cities, villages. Collegiate advisory 
authority – District National Councils, city and public (village) councils were created with them. 

UNC presidium and its Department (Vydil), which acted as collegiate President, were 
settled early January 1919. 

New court system started with adopting of Law «On Juridical System». New Prosecutor's 
Office and Gendarmerie started simultaneously, functioning of notary and advocacy were 
renewed. 

Military forces of ZUNR have been being created insistently – Ukrainian Galician Army 
accounted about 125 thousand soldiers in spring 1919. It consisted of different corps, including 
air regiment. ZUNR worked effectively and precisely and its army defeated enemies bravely. 

Keywords: State Secretary, council, notary, advocacy, military forces.  
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УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ ЯК ЗНАКОВА ПОДІЯ У ТИСЯЧОЛІТНІЙ 
ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

І. Бойко  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: boyko.ist@ukr.net 

Проаналізовано передумови утворення Західноукраїнської Народної Республіки та її 
державно-правовий розвиток. Зазначено, що проголошення ЗУНР було знаковою подією у 
тисячолітній історії національного державотворення. Ця подія свідчила про реалізацію 
українським народом свого права на політичне самовизначення і відповідала тогочасним 
європейським й світовим стандартам і традиціям, які визнавали право народу на само-
визначення. Проголошення ЗУНР мало епохальний вплив на формування української 
народу і його боротьбу за національну гідність та державну незалежність у ХХ ст. 

Окреслено важливе історичне значення Західноукраїнської Народної Республіки. Це 
була чергова спроба українського народу відновити національну державу, спроба 
звільнитися від вікової влади чужинців, влади, яка різними способами нав’язувала своє 
панування, свої державно-правові інститути, свою ідеологію, свою історію. Великим позити-
вом було й те, що українці заявили про себе всьому світові як окрема нація, яка має право 
на власну державу; значно підвищився рівень національної свідомості тогочасного 
українського народу; українці здобули досвід державотворення, який міцно вкоренився в 
історичну пам’ять і став надбанням наступних поколінь борців за Українську державу, в 
тому числі і ХХ ст. Історичне значення ЗУНР також полягає в тому, що було збережено 
ідентичність української нації й поглиблено процес українського державотворення, який 
бере початок від часів ранньої української держави – Київської Русі 

Ключові слова: держава, державотворення, органи державної влади, український 
народ, Україна. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.014 

Розвиток демократичної держави в Україні зумовлює необхідність ґрунтов-
ного вивчення й узагальнення тисячолітнього досвіду національного державотво-
рення. Важливе місце в історії національного державотворення займає Західно-
українська Народна Республіка (далі – ЗУНР), з часу проголошення якої у цьому 
році минає сто років. 

Початок XX ст. та завершення Першої світової війни стали черговим етапом і 
кроком українського народу до відновлення своєї державності. Цей період 
характеризувався новим політичним пожвавленням, яке охопило українські землі у 
складі Австро-Угорської монархії та Російської імперії, новим піднесенням 
національної свідомості й активності. Об’єктивні передумови для відродження 
Української держави були вельми сприятливі: революції в Росії, Німеччині та 
Австро-Угорщині відвернули на деякий час увагу цих імперій від України. Вони 
були змушені займатися вирішенням своїх внутрішніх проблем, що надавало 
можливість Україні діяти самостійно, піднятися з колін, звільнитися від іноземних 
поневолювачів, проголосити, а фактично відновити свою національну державність 
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та заявити світові про своє існування. Проте, все це, безперечно, було не так 
просто: із заходу з перших же днів проголошення своєї державної незалежності 
ЗУНР на неї напала Польща, яка не могла примиритися з втратою Галичини; на 
великій Україні перебували численні ворожі сили – спочатку представники влади і 
війська Тимчасового уряду, а далі – більшовики, які всіляко протидіяли утворенню 
й утвердженню незалежної Української держави, потім – денікінці. Цілком пра-
вильно вважає професор Б. Й. Тищик, що об’єктивно це був сприятливий час для 
відродження України ще й тому, що після закінчення Першої світової війни, після 
революцій у трьох найбільших тоталітарних імперіях у більшості європейських 
державах активізувався революційний рух, розгорталася національно-визвольна 
боротьба, раніше гноблені й експлуатовані народи домагалися волі, своєї держав-
ної незалежності; це був час, коли президент США В. Вільсон запропонував свою 
відому програму миру («14 пунктів»), яка передбачала право народів на незалеж-
ність і вільний розвиток, коли в Росії була проголошена в листопаді 1918 р. 
«Декларація прав народів Росії», яка визнавала за кожним народом колишньої 
царської Росії право на відокремлення та утворення своєї самостійної держави [5, с. 474]. 
Ці документи створювали необхідну правову основу для встановлення й Українсь-
кої держави. Отже, вирішальне слово у цій загалом сприятливій міжнародній 
обстановці було за народом України [5, с. 474–475]. На західноукраїнських землях 
(Галичині, Буковині та Закарпатті) початком національно-визвольної боротьби, а 
відтак процесу державотворення стала глибока політична криза Австро-Угорщини, 
зумовлена поразкою у війні та пошуком оптимального шляху подальшого розвитку 
державності через проголошення федерації або гарантування національного суве-
ренітету народам, що входили до її складу.У той складний період український 
народ об’єднався довкола ідеї національного визволення, проявив волю, героїзм й 
жертовність у боротьбі за свободу і державність. Українці вперше за майже трьох-
сотлітню історію використали шанс реалізуватись як державна нація [2, с. 9–10]. 

Однією з найважливіших подій національно-визвольних змагань на початку 
ХХ ст. було проголошення 1 листопада 1918 р. у Львові Української держави. Це 
була знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення, яка 
свідчила про реалізацію українським народом свого права на політичне самовизна-
чення і відповідала тогочасним європейським та світовим стандартам і традиціям, 
які визнавали право народу на самовизначення. Вперше, з часів Київської Русі та 
Галицько-Волинської держави, корінне населення західноукраїнських земель, після 
570-річного чужоземного панування стало знову господдарем власної долі, прого-
лосило державну незалежність [4, с. 144–145]. Проголошення ЗУНР мало епохаль-
ний вплив на формування українського народу і його боротьбу за національну 
гідність та державну незалежність у ХХ ст. Мільйони борців за волю України 
продовжували традицію визвольних змагань. ЗУНР була повноцінною державою, 
яка забезпечувала цілісність тогочасного українського народу, його функціону-
вання та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних 
груп. Ознаками відродженої Західноукраїнської Народної Республіки були: наявність 
власної території, на якій упродовж тисячоліть проживав український народ; було 
демократично сформовано і діяли органи публічної влади, які виконували свої 
функції та поширювали свою владу щодо громадян, які проживали на території 
ЗУНР; наявність суверенітету, права, мови, державних символів, власної назви. 

УНРада 1 листопада видала відозви «До населення міста Львова» та 
«Український народе», в яких зазначалося: «Волею українського народу на 
українських землях Австро-Угорської монархії утворилась українська держава...»; 
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«віднині Ти, український народе, господар своєї землі..., визволений з віковічної 
неволі...», «найвищою владою тут є Українська національна рада». Вже в перших 
правових актах наголошено, що всім громадянам Української держави незалежно 
від національності та віросповідання надаються і гарантуються «громадянська, 
національна і віросповідна рівноправність». Усім національним меншинам 
пропонувалось обрати своїх представників до складу Української національної 
ради [7, с. 101–102]. 

Проте великою перешкодою державотворчої діяльності ЗУНР стала військова 
агресія спочатку Польщі, а згодом Румунії. Вже наприкінці дня 1 листопада 
польські збройні сили у Львові почали військові дії проти українців. До них 
приєдналося польське цивільне населення, яке у Львові налічувало понад 120 тис. 
осіб (з 240 тис.). Почалася довготривала, збройна, кривава боротьба, яка переросла 
у польсько-українську війну за Львів, Галичину та галицьку нафту (Бориславсь-
ко-Дрогобицький нафтовий басейн). Неодноразові звертання української влади до 
польських політичних представників у Львові з пропозиціями сісти за стіл 
переговорів, мирно врегулювати всі проблеми не дали жодного результату. Поляки 
не хотіли вести ніяких переговорів, називаючи корінне українське населення, що 
завжди становило більшість у Східній Галичині, «варварськими ордами», «хлопсь-
кими бандами» та ін. Тому 5 листопада УНРада звернулася до українського 
населення Галичини зі закликом «До зброї!». У ньому зазначалося, що вину за 
розпалювання військового конфлікту між українцями і поляками в Галичині несуть 
поляки, тому, кому тільки доля рідного краю лежить на серці, кому не байдуже 
щастя дітей і внуків, хто не хоче панщини, хто натомість бажає собі справедливого 
ладу без хлопа і пана, не хоче жити більше в неволі, темності і убожестві – хай 
береться за зброю» [5, с. 482–483]. 

На засіданні УНРади 13 листопада 1918 р. було визначено назву Української 
держави – Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), а також затверджено 
конституційні основи новоствореної держави – «Тимчасовий основний закон про 
державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії», у 
якому закріплювалося верховенство і суверенітет українського народу, який 
здійснюватиме конституційні засади через представницькі органи, обрані на основі 
загального, рівного, прямого, таємного голосування за пропорціональною вибор-
чою системою [3, с. 110–111]. Виборчим правом наділялися всі громадяни держа-
ви, незалежно від національності, віросповідання, статі. «Тимчасовий основний 
закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської 
монархії» визначав територію ЗУНР, яка охоплювала українські етнічні землі 
(Галичину, Буковину і Закарпаття), зокрема близько 70 тис. км2 території з 
населенням 6 млн. (тобто 71 % українців, 14 % поляків, 13 % євреїв, 2 % угорців, 
румунів та ін.). Щоправда, невдовзі Північну Буковину захопила Румунія, а 
Закарпаття спочатку відійшло до складу Угорщини, а у січні–квітні 1919 р. – Чехо-
Словаччини. Все це відбулося зі згоди і санкції Антанти. Отже, фактично ЗУНР 
охоплювала тільки територію Східної Галичини з населенням 4 млн. (75 % 
українців, 12 % поляків, 11 % євреїв, 2 % – інші національності) [5, с. 483]. 

13 листопада 1918 р. УНРадою затверджено герб держави – золотий Лев на 
синьому тлі, та прапор – синьо-жовтий. Національним меншинам на території ЗУНР 
гарантувалися рівні права з українським населенням. Проголошена держава – ЗУНР, 
як і інші європейські держави, створила власні законодавчі та виконавчі органи 
влади, правоохоронні органи та збройні сили. Парламент – Українська Національна 
Рада прийняв низку законів, а уряд – Державний Секретаріат видав низку розпо-
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ряджень, що регламентували діяльність усіх галузей державного життя. Сформова-
ний УНРадою уряд ЗУНР – Державний секретаріат очолив К. Левицький. У складі 
уряду було 14 міністерств – державних секретарств, очолених державними секрета-
рями: внутрішніх справ – Л. Цегельський; зовнішніх справ – В. Панейко; фінансів – 
К. Левицький; військових справ – Д. Вітовський; юстиції – С. Голубович; торгівлі і 
промислу – Я. Литвинович; земельних справ – С. Баран; шляхів – І. Мирон; пошти і 
телеграфу – О. Пісецький; праці та суспільної опіки – А. Чернецький; суспільного 
здоров’я – І. Куровець; освіти – тимчасово О. Барвінський; віросповідання – 
О. Барвінський; публічних робіт – І. Макух. Згодом структура і персональний склад 
уряду зазнали певних змін. Голова і міністри 10 листопада присягнули на вірність 
українському народові, державі. Українська Національна Рада визначила одним із 
основних завдань уряду вжити всіх необхідних заходів для об’єднання західно-
українських земель з утвореною на сході Українською соборною державою. 

У ЗУНР було прийнято низку важливих для існування держави законів: про 
організацію війська (13 листопада 1918 р.), тимчасову адміністрацію (15 листопада 
1918 р.), тимчасову організацію судівництва (16 листопада і 21 листопада 1918 р.), 
державну мову (1 січня 1919 р.), шкільництво (13 лютого 1919 р.), громадянство 
(8 квітня 1919 р.), земельну реформу (14 квітня 1919 р.). ЗУНР постала як демокра-
тична держава, політичний устрій якої передбачав модель тогочасної європейської 
правової держави. ЗУНР стала прикладом можливого українського державного 
правопорядку, що ґрунтувався на гуманізмі та поступовому утвердженні демокра-
тичних засад у суспільстві. На території ЗУНР за весь час існування не було жодного 
випадку виступів проти цивільного польського населення, чи представників інших 
національностей. Приклад ЗУНР наочно продемонстрував переваги австрійської 
правової школи та австрійського політикуму над російським правовим нігілізмом. 

Наслідком активної державотворчої діяльності ЗУНР стало відкриття посольств в 
Австрії, Угорщині і Німеччині й дипломатичних представництв у Чехо-Словач-
чині, Канаді, США, Бразилії, Італії та інших державах. 

За розпорядженням УНРади 11 листопада 1918 р. на всій території держави 
належало ліквідувати всі старі органи місцевої влади та управління. Замість них 
шляхом виборів планувалося утворити нові, українські. Зокрема у сільських і міс-
течкових громадах ними мали стати громадські та міські комісари, а їхніми 
дорадчими органами – так звані прибічні ради, а у повітах – повітові комісари та 
повітові національні ради. Для охорони громадського порядку в багатьох повітах і 
громадах обирали народну міліцію, у деяких – зберігали, оновивши її склад, 
жандармерію [5, с. 484]. 

16 листопада 1918 р. було видано закон «Про адміністрацію Західноукраїнсь-
кої Народної Республіки». Згідно з ним залишалося чинним попереднє, австрійське 
законодавство, якщо воно не суперечило інтересам і цілям Української держави. 
Правове регулювання цивільних відносин в ЗУНР відбувалося за австрійським 
Цивільним кодексом 1811 р., цивільні процесуальні відносини – за австрійським 
Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. Основним юридичним актом, який 
регулював кримінальні відносини в ЗУНР, був австрійський Кримінальний кодекс 
1852 р., а кримінально-процесуальні відносини регламентувалися австрійським 
Кримінально-процесуальним кодексом 1873 р. Державна влада ЗУНР вважала 
австрійське законодавство важливим чинником забезпечення стабільності в державі до 
часу ухвалення власних нормативних актів. Особливістю законодавчої діяльності 
ЗУНР була її соціальна спрямованість. ЗУНР розвивала своє законодавство у двох 
напрямах: соціально-економічному та соціально-політичному. 
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У законі «Про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки» рег-
ламентувався порядок утворення, структура та функції місцевих органів влади й 
управління. Зазначалося, що надалі повітових комісарів призначатиме і звільня-
тиме державний секретар внутрішніх справ. Їм підлягали повітові військові комен-
данти, коменданти жандармерії. Повітові комісари своєю чергою, призначали 
громадських і міських комісарів. Там, де населення вже обрало комісарів, ці особи 
підлягали затвердженню вищестоящими державними органами. В усіх повітах 
належало загальними виборами обрати повітові національні ради, а у громадах й 
містах – громадські та міські ради [4, с. 169–170]. 

Однак під тиском переважаючих сил ворога українське військо і державна 
влада ЗУНР 22 листопада 1918 р. залишили Львів. Державні установи переїхали 
спочатку до Тернополя, а в перших числах січня 1919 р. – до Станіславова. На 
засіданні УНРади 4 січня у Станіславові було створено Президію ради у складі 
Президента (голови ради) і чотирьох його заступників. Президентом ради знову 
обрали Є. Петрушевича, його заступниками – Л. Бачинського, С. Вітика, О. Попо-
вича і А. Шмигельського. На цьому ж засіданні створено ще один важливий орган – 
Виділ Української Національної Ради. Він складався з Президента ради і 9 членів 
та виконував функції колегіального глави держави. 

Вважаючи себе органом невиборним, тимчасовим, УНРада у березні 1919 р. 
прийняла закон про скликання Сейму ЗУНР, а у квітні – виборчий закон. Одно-
палатний Сейм мали обирати громадяни на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права при таємному голосуванні. Активне виборче право належало 
громадянам з 21 року, пасивне – з 25. Депутатів (послів) належало обрати згідно з 
національно-пропорційною системою. Тобто, за кожною національністю (залежно 
від її кількості) закріплювалася певна кількість послів. Це гарантувало всім 
національним меншинам можливість мати своїх послів у парламенті. Отже, з 
226 послів Сейму українці повинні були обрати 160, поляки – 33, євреї – 27, австрійці – 
6 представників. З цією метою територію держави було поділено на 12 українських 
виборчих округів, 5 польських і єврейських, 1 – німецький. Таке демократичне на 
державному рівні забезпечення прав національних меншин під час виборів законо-
давчого органу свідчило про тяглість українського народу до народовладдя, волелюб-
ності і порядку. Змінилася структура і персональний склад уряду. Ще у грудні подав у 
відставку прем’єр-міністр К. Левицький, його замінив С. Голубович [6, с. 318–325].  

УНРада з метою забезпечення прав та інтересів національних меншин вирі-
шила утворити у складі уряду ще три секретарства – польське, єврейське, німецьке, 
запропонувавши меншинам обрати своїх представників у ці секретарства. Проте 
через їх небажання ця пропозиція не була реалізована. Отож, на початку 1919 р. 
кількість державних секретарств скоротилася до десяти: було об’єднано секре-
тарства освіти і віросповідання; шляхів, пошти, телеграфів; ліквідовано секре-
тарства праці та суспільної опіки, суспільного здоров’я (замість них утворено 
відповідні відділи при секретарстві внутрішніх справ). 

Формуючи механізм держави, УНРада ще в листопаді 1918 р. розпорядилася 
утворити корпус державної жандармерії для охорони громадського порядку, дер-
жавного та особистого майна, публічної безпеки. Корпус очолила Команда української 
державної жандармерії на чолі з Головним комендантом (П. Індишевським). На 
місцях утворювалися окружні та повітові команди жандармерії, сільські й міські 
станиці. До жандармерії приймали добровольців, передусім з військовослужбовців. 
Чисельний стан жандармерії у повітах визначав повітовий комендант за домовле-
ністю з повітовим комісаром. На місцях обирали народну міліцію. Навесні 1919 р. 
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чисельність державної жандармерії становила близько 1 тис. жандармів і 4 тис. 
стажистів, 30 офіцерів. Народних міліціонерів налічувалося близько 3 тис. [1, 
с. 49–50]. З позиції сучасності вбачається, що в ЗУНР не вистачало правоохоронців 
для підтримання правопорядку. 

Важливою ланкою державного механізму ЗУНР були судові органи. Тимчасово, 
до прийняття відповідного закону про судоустрій і судочинство, у ЗУНР залишалися 
на своїх місцях попередні судді та працівники канцелярського апарату, тим паче, що 
чимало з них були українцями. Судді й технічні працівники присягали на вірність 
українському народові, державі. Тих, які скомпрометували себе антинародною, 
антиукраїнською діяльністю і переконаннями, було звільнено. Незабаром Державне 
секретарство судівництва на чолі з О. Бурачинським розгорнуло активну діяльність, 
спрямовану на перебудову судової системи. Вся територія держави була розділена на 
судові округи (12) і судові повіти (130). Відповідно належало утворити окружні та 
повітові суди. Їх повинно було обрати (у кількості 144 особи) саме населення. Для 
національних меншин знову ж таки встановлювалася квота, щоб вони мали 
гарантовану можливість обрати своїх суддів. Отже, належало обрати 102 суддів-
українців, 25 – поляків, 17 – євреїв. Новообрані судді повинні були скласти «судові 
іспити» – як в усній, так і письмовій формі (крім тих, які вже раніше працювали 
суддями) [4, с. 191–193]. Для прийняття цих іспитів розпорядженням Державного 
секретарства судівництва від 11 лютого 1919 р. створювалися спеціальні комісії на 
чолі з головами окружних судів. Окрім цього, на пропозицію Державного 
секретарства судівництва Українська національна рада у лютому прийняла закони 
«Про скорочення підготовчої суддівської служби» (тобто стажування – з 3 років до 
2); про тимчасове припинення (у зв’язку з умовами військового часу) діяльності суду 
присяжних; про введення у судочинстві української мови, принципів гласності, 
змагальності, широкого демократизму, забезпечення права обвинуваченого на захист 
тощо. Для розгляду кримінальних справ законом УНРади 11 лютого тимчасово 
створено трибунали першої інстанції. Вони діяли в повітах у складі голови і двох 
членів. Вищою інстанцією з цивільних і кримінальних справ мав стати (згідно зі 
законом 15 лютого) Вищий суд, і третьою (останньою) – Найвищий державний суд. 
До їхнього обрання функції другої й третьої судової інстанції належали спеціально 
утвореним Сенатам: «Окремому судовому Сенату другої інстанції» та «Окремому 
судовому Сенату третьої інстанції». Згідно з розпорядженням Державного секре-
тарства судівництва 8 березня вони були створені при окружному суді у Станіс-
лавові. Розпорядженням Державного секретарства судівництва були врегульовані 
розміри оплати за судові витрати, судове мито, суми оплат при розгляді судових 
справ, оплата праці експертів та ін. [4, с. 195–199]. 

11 лютого 1919 р. УНРада прийняла ще два важливі закони у сфері судо-
чинства. Одним із них («Про розмежування компетенції повітових та окружних 
судів в цивільних справах») розмежовано компетенцію цих судів за окремими 
категоріями справ; другим для розгляду дрібних кримінальних справ утворено 
трибунали першої інстанції – по одному на повіт. Функції державного обвину-
вачення виконувала прокуратура. Її, по суті, довелося створювати заново, бо при 
Австрії прокурорами і слідчими могли бути переважно австрійці і поляки. Названо 
її у ЗУНР «Державна прокураторія», а її найвищу інстанцію – «Вища Державна 
прокураторія». Очолити її мав Генеральний державний прокурор (однак, його так і 
не було призначено). У судових округах і повітах діяли окружні і повітові судів-
ництва за поданням Генерального прокурора. При судовому Сенаті другої інстанції 
створено посаду Старшого прокурора [5, с. 488–489]. 
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18 грудня 1918 р. Державне секретарство судівництва видало розпорядження 
«В справі написів і урядових печатей». Усі судові органи і прокуратура зобов’язана 
«негайно усунути давні австрійські емблеми, написи і печатки» і замінити їх 
українськими з гербом ЗУНР і відповідною назвою суду. Належало також зробити 
«орієнтаційні» написи українською і польською мовами — для населення. 

Зазнала певних змін й адвокатура. Адвокатам запропоновано створити Палату 
адвокатів. Усі вони мусили скласти присягу вірності ЗУНР. Кандидатам на посаду 
адвоката належало мати вищу юридичну освіту, пройти відповідне стажування і 
скласти перед комісією «адвокатський іспит» [5, с. 489]. 

Окремим розпорядженням Державного секретарства судівництва (від 1 березня 
1919 р.) створено нотаріальну службу в ЗУНР. Усі нотаріуси мали скласти 
«присягу вірності» ЗУНР, після чого ставали нотаріусами української держави і 
«урядували тільки від її імені». Нотаріальну службу очолювала Нотаріальна палата, 
яка організаційно підпорядковувалася Державному секретарству судівництва. 
Ніякої національної дискримінації щодо суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, 
як і щодо будь-яких урядовців у ЗУНР не чинилося: вони мали присягнути на 
вірність українському народу і державі, а в крайньому разі – що не чинитимуть їй 
шкоди [4, с. 203]. 

Важливою опорою української державності та гарантією державного суверені-
тету ЗУНР було військо, яке називалося Українська Галицька Армія. Для ЗУНР 
проблема формування власних збройних сил набула особливої гостроти у зв’язку з 
необхідністю з самого початку боротися проти агресії сусідньої Польщі, потім – ще 
й Румунії. Вже 1 і 2 листопада УНРада звернулася до всіх вояків і старшин-
українців колишньої айстро-угорської армії зі закликом стати на захист рідного 
краю. Головну команду українських військ очолив 5 листопада отаман Г. Коссак, 
шефом генерального штабу став отаман С. Горук. Наплив добровольців до 
українського війська був великий. Населення постачало військо продовольством, 
взуттям, медикаментами. Проте необхідність створення регулярної армії ставала 
все очевиднішою. У середині листопада розпорядженням Державного секретаріату 
військових справ територію держави поділено на три військові області (Львів, 
Тернопіль та Станіслав) і 12 військових округів. Оголошено мобілізацію чоловіків – 
1883–1900 років народження (українців), встановлено текст присяги, проведено 
облік озброєнь, військового спорядження тощо. Військові команди повітів на чолі з 
призначеними військовими комендантами приступили до формування збройних 
сил ЗУНР – Української Галицької армії (УГА). У структурі УГА були такі роди 
військ і служби: піхота, кіннота, артилерія, санітарна і ветеринарна служби, 
військове судівництво, інтедантура, канцелярська служба. Дещо пізніше утворено 
летунський відділ (його очолив син Івана Франка поручник УСС Петро Франко), 
який налічував близько десятка літаків, саперний кіш. Окремим наказом Держав-
ного секретарства військових справ організовано духівництво українського війська 
на чолі з Преподобництвом. Військові капелани проводили польові богослужіння, 
підтримували у вояків дух патріотизму і відваги, повідомляли рідню про загибель, 
місце їх поховання та ін. Була встановлена військова форма, розроблено систему 
звань і відзнак, державна платня військовослужбовцям тощо. Раз на три місяці 
уряд затверджував і опубліковував список присвоєння військових звань у війську 
та жандармерії [5, с. 490]. 

На початку 1919 р. була утворена чисельна (понад 120-тисячна) дисципліно-
вана й патріотична армія. Очолював її Начальний вождь з Генеральним штабом. На 
цю посаду був запрошений із Наддніпрянської України досвідчений генерал 
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Михайло Омелянович-Павленко. (У червні 1919 р. його замінив генерал О. Греков, 
у липні Начальним вождем став генерал М. Тарнавський, а в листопаді – генерал 
Й. Микитка). Шефом Генерального штабу став полковник з України Є. Мишковсь-
кий. У складі УГА було утворено три корпуси. Корпус поділявся на чотири піхотні 
бригади (по 5–6 тис. вояків кожна), бригада – на два полки, полк – на три курені. 
При кожній бригаді були полк артилерії, кінні сотні, технічна сотня, сотня зв’язку, 
допоміжні відділи тощо. Українська молодь – робітники, селяни, а особливо 
студенти й учні старших класів гімназій, масово вступали добровольцями в ряди 
УГА. Проте гостро бракувало досвідчених офіцерських кадрів (офіцерами служили 
переважно резервісти), озброєння, боєприпасів, лікарів і медсестер, медикаментів і 
ін., бо ЗУНР майже з усіх боків була оточена ворогами (у травні 1919 р. на ЗУНР 
напала ще й Румунія), ніякої допомоги й підтримки ззовні не отримувала. 
Щоправда, певну військову допомогу подавала ЗУНР Директорія: артилерією, сна-
рядами, деяким озброєнням. Але багато допомоги вона не могла надати, бо сама 
перебувала в складних умовах. На початку українсько-польської війни воював у 
складі УГА загін добровольців з України під командуванням отамана А. Долуда 
(близько 50 вояків). Армія мужньо і самовіддано боролася з агресорами, чинила 
ворогам відчайдушний опір. У складі УГА воювали, до речі, не тільки українці, а й 
австрійці, угорці, чехи та інші національності, зокрема – сформований з добро-
вольців єврейський курінь, в якому налічувалося близько 1 200 стрільців. Його ко-
мандиром був поручник Соломон Ляйнберг [4, с. 204–205]. Отже, у короткий термін 
були сформовані основні ланки державного механізму ЗУНР – центральні та місцеві 
органи державної влади й управління, правоохоронні органи, збройні сили. 

Водночас загарбницька війна Польщі проти ЗУНР продовжувалася, набуваючи 
все більшого масштабу. Польща надсилала у Галичину все нові й нові військові 
сили. Підтримували Польщу, що мала сильнішу дипломатичну службу, й урядові 
чинники західних держав, передусім США й Франції. Саме за їхнім сприянням у 
Польщу була перекинута з Франції сформована й озброєна там понад 80-тисячна 
польська армія генерала Ю. Галлера, яку польський уряд тут же спрямував проти 
ЗУНР (хоч вона й створювалася для захисту від більшовицької Росії). Польсько-
українська війна 1918–1919 рр. завершилася, на жаль, поразкою ЗУНР. Падіння 
ЗУНР у протистоянні з Польщею було зумовлене, передусім, кількісним перева-
жанням польських військ, підтриманих Антантою, а також у зв’язку з невдачами 
українців у дипломатичній боротьбі, адже поляки переконали держави Антанти в 
ідеологічній близькості керівництва ЗУНР і УНР з більшовиками, які на той час 
вважалися найбільшою загрозою для Європи. До середини 1919 р. Польща, якій 
матеріально, дипломатично та збройно допомагала Антанта, витіснила українську 
владу та Українську Галицьку Армію з Галичини за Збруч, на Велику Україну. 
Згодом звідти, після падіння УНР, українська влада (президент, уряд, депутати 
УНРади, інші державні органи) переїхали у Відень, де продовжували (вже на 
еміграції) свою діяльність. Там же у Відні, був розроблений проект Конституції 
ЗУНР. Українська влада добивалась у країн Антанти визнання ЗУНР і усунути 
польську владу та армію з території ЗУНР, оскільки вони були окупантами, які 
діяли всупереч волевиявленню корінного українського населення. Проте 25 червня 
1919 р. Верховна рада Антанти прийняла рішення «уповноважити» збройні сили 
Польщі окупувати (тимчасово) територію ЗУНР (Східної Галичини) аж до остаточ-
ного вирішення долі цього краю. 25 липня 1920 р. було утворено закордонний 
галицький уряд (уряд диктатора ЗУНР). Еміграційна влада ЗУНР рішуче запротес-
тувала, але це не допомогло: Польща мала в Антанти значно більший авторитет і 
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вагомість. Влада ЗУНР продовжувала активну діяльність (дипломатичну) щодо 
визнання ЗУНР Антантою [6, с. 318–325]. 

Між тим, навесні 1920 р. розпочалася польсько-радянська війна. На частині 
земель Східної Галичини, зайнятих Червоною Армією, 15 липня 1920 р. було 
проголошено територіальне утворення – Галицьку Соціалістичну Радянську 
Республіку зі столицею у Тернополі, ліквідоване 21 вересня. Польсько-радянська 
війна закінчилася мирними переговорами у м. Рига, на які прибули, не будучи, 
однак, запрошеними, делегації ЗУНР та УНР. Польсько-радянським переговорам 
безуспішно намагалися протидіяти посол УНР у Латвії В. Кедровський, представ-
ник уряду УНР С. Шелухін та делегація ЗУНР під проводом К. Левицького. Їх, 
правда, ніхто не залучав до переговорів (виступали на брифінгах перед кореспон-
дентами газет). Мирний договір був підписаний у Ризі між представниками Польщі 
та РРФСР і УСРР, який формально закінчив польсько-радянський конфлікт 1919–
1920 рр., санкціонував поділ українських та білоруських земель між Польщею і 
Радянською Росією та фактично анулював Варшавський договір. За Ризьким 
договором 1921 р. до складу Польщі всупереч волі українського населення 
відійшли землі Східної Галичини і Західної Волині, які в історичній та історико-
правовій літературі отримали назву Західна Україна. Кордон між Польщею і 
Радянськими республіками Білорусії та України визначився по східних межах 
Рівненського повіту і р. Збруч. Делегація ЗУНР виступала з різким протестом, 
опублікувала у пресі ноту «До всіх», але це не допомагало. З протестами і вимо-
гами визнати ЗУНР її влада виступала на міжнародних конференціях у бельгійсь-
кому місті Спа (5–16 липня 1920 р.), Севрі (поблизу Парижа 10 серпня 1920 р.) і ін. 
Українці покладали великі надії на Лігу Націй, пославши свою делегацію, яку 
особисто очолив президент Є. Петрушевич у Женеву, де у листопаді 1920 р. 
розпочалося засідання Ліги Націй. 

Проблему державної незалежності ЗУНР розглядали на різних міжнародних 
форумах упродовж 1919–1923 рр. Була навіть прийнята постанова Ліги Націй 
(23.02.1921 р.), що Східна Галичина не є частиною Польщі, вона не мала мандату від 
Ліги Націй на Східну Галичину, бо була тільки «фактичним мілітарним окупантом 
цього краю». Але Рада послів Антанти не поспішала повернути владі ЗУНР хоч би 
територію Східної Галичини. Зрештою й польські дипломати надіслали усім між-
народним організаціям ноти, так зване «обґрунтування» Польщі на територію ЗУНР. 
Польщу активно підтримували США, Франція, Італія й ін. І ось 14 березня 1923 р. на 
пропозицію спеціальної комісії Ради послів країн Антанти остання визначала 
територію Східної Галичини, тобто ЗУНР, без жодних застережень за Польщею. 
Протести влади ЗУНР і українського населення Галичини не допомогли. Намагаю-
чись змінити рішення Ради Послів греко-католицький митрополит Андрей Шептиць-
кий зустрічався з Прем’єр-міністром Франції Раймоном Пуанкаре, але безуспішно. 
15 березня 1923 р. еміграційний уряд ЗУНР оголосив саморозпуск і Є. О. Петру-
шевич склав повноваження. Було розпущено всі органи й установи, дипломатичні 
представництва й місії ЗУНР, що означало остаточне припинення її існування. Саме 
ця дата (15 березня 1923 р.) є остаточним терміном завершення боротьби 
українського народу за свою державну незалежність після Першої світової війни. 

Долю України на довгі десятиріччя знову вирішували чужинці. Політику диктував 
той, хто мав силу. ЗУНР зазнала поразки, залишившись без жодної підтримки. Чимала 
провина у цьому керівників ЗУНР, які хоч і робили все можливе для порятунку 
рідного краю, держави, допустили чимало прорахунків. Це передусім певна політична 
нерішучість, політика вичікування, відкладання на пізніші часи вирішення гострих 
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соціально-економічних проблем, неенергійне, нерішуче ведення війни, військово-
стратегічні прорахунки, невдале командування військами на перших етапах війни, 
коли вже тоді можна і необхідно було добитися серйозного успіху, що послужив би 
міцною запорукою боротьби за державність; це – зайва толерантність до нещадних 
ворогів. Однією з головних помилок ЗУНР була майже сліпа віра у всемогутність і 
справедливість Антанти, тобто надія на когось, а не на власні сили, на свій народ. 
Пізніше, перебуваючи на еміграції президент ЗУНР Є. Петрушевич, зрозумівши 
помилку і виступаючи на засіданні Ліги Націй у 1923 р., сказав доленосні слова, які 
актуальні і наш час: «Самими голослівними заявами і протестами, самим пасивним 
чеканням на ласку світу український народ нічого не осягне, коли не докаже своєї волі 
до державної незалежності активною боротьбою» [5, с. 500]. 

Основною причиною падіння ЗУНР була військова агресія Польщі і Румунії, 
надзвичайно складні міжнародні обставини, підтримка післявоєнною Європою 
експансіоністських, загарбницьких дій щодо ЗУНР Польщі та Румунії. Власне, 
зовнішньополітичні чинники й були основною причиною загибелі обох українсь-
ких держав: щодо УНР – це наступ російських більшовицьких військ, підтриманих 
місцевими більшовиками, що зайняли значну частину українських земель; щодо 
ЗУНР – це захоплення її території Польщею й Румунією. З внутрішніми нега-
раздами та проблемами обидві українські держави напевне могли б впоратися, а ось зі 
зовнішньою агресією з боку значно сильніших сусідів не змогли. 

Західноукраїнська Народна Республіка мала важливе історичне значення. Це 
була чергова спроба українського народу відновити національну державу, спроба 
звільнитися від вікової влади чужинців, влади, яка різними способами нав’язувала 
своє панування, своє право, свою ідеологію, свою історію. Великим позитивом 
було й те, що українці заявили про себе всьому світові як окрема нація, яка має 
право на власну державу; значно підвищився рівень національної свідомості 
тогочасного українського народу; українці здобули досвід державотворення, який 
міцно вкоренився в історичну пам’ять і став надбанням наступних поколінь борців 
за Українську державу, в тому числі і ХХ ст. Історичне значення ЗУНР також 
полягає в тому, що було збережено ідентичність української нації й поглиблено 
процес українського державотворення, який бере початок від часів Київської Русі. 
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The article deals with the preconditions for the establishment of the West Ukrainian 
People’s Republic (further – ZUNR) and its state-legal development. It was noted that this was 
a significant event in the millennial history of national state formation, which testified to the 
realization by the Ukrainian people of their right to political self-determination and 
corresponded to that time European and world standards and traditions that recognized the 
right of the people to self-determination. 

It is substantiated that ZUNR was a full-fledged state that ensured the integrity of the 
Ukrainian people of the time, its functioning and development through the management and 
coordination of the interests of various social groups. The signs of the revived West-Ukrainian 
National Republic were: the presence of its own territory, in which the Ukrainian people lived 
for millenniums; was democratically formed and operated by public authorities, who performed 
their functions and distributed their authority to citizens residing in the ZUNR; the existence of 
sovereignty, law, language, state symbols and own name. 

It was argued that a major obstacle to the state-building activities of the ZUNR was the 
military aggression originally from Poland, and later Romania. The fate of Ukraine for decades 
has again been decided by strangers. The policy was dictated by the one who had the power. 
ZUNR was defeated, being left without any support. Many guilty of these leaders of the ZUNR, 
who, although they did everything they could to save their native land, but at the same time the 
state made a lot of miscalculations. This is primarily a certain political hesitation, a policy of 
waiting, postponing to later times the resolution of acute socioeconomic problems, unhealthy, 
indecisive warfare, military and strategic miscalculations, unsuccessful command of the troops 
at the first stages of the war, when even then it was possible and necessary to achieve a 
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serious success that would serve as a solid guarantee of the struggle for statehood; as well it's 
excessive tolerance for ruthless enemies. One of the main mistakes of the ZUNR was an 
almost blind belief in the omnipotence and justice of the Entente, that is, hope for someone, 
not for their own strength and for their people. Later, while on emigration, the president of the 
ZUNR, E. Petrushevych, realizing the mistake and speaking at a meeting of the League of 
Nations in 1923, said fateful words, which are relevant at our time: «The most loathsome 
statements and protests, the most passive expectation of the grace of the world, the Ukrainian 
people will have nothing to grasp, unless they prove their will to an independent state by an 
active struggle». 

It is substantiated that the main reason for the fall of the ZUNR was the military 
aggression of Poland and Romania, the extremely complex international circumstances, 
support for post-war Europe expansionist, and invading actions of Poland and Romania 
against the ZUNR. Actually, foreign policy factors were the main cause of the death of both 
Ukrainian states: in relation to the UPR, it is an offensive against the Russian Bolshevik forces 
supported by the local Bolsheviks who occupy a significant part of the Ukrainian lands; 
regarding the ZUNR, it is the seizure of its territory by Poland and Romania. With internal 
troubles and problems, both Ukrainian states could probably have cope, but with external 
aggression from the side of significantly stronger neighbors could not. 

The proclamation of the ZUNR had an epoch-making effect on the formation of the 
Ukrainian nation and the struggle of the Ukrainian people for national dignity and state 
independence in the twentieth century. The Western Ukrainian People’s Republic had an 
important historical significance. This was another attempt by the Ukrainian people to restore 
the national state, an attempt to free themselves from the long-term powers of foreigners, 
authorities, which in various ways imposed their rule, their law, their ideology, their history. A 
great positive thing was the fact that Ukrainians declared themselves to the whole world as a 
separate nation, which has the right to own state; the level of national consciousness of that 
time Ukrainian people has increased considerably; the Ukrainians gained experience of state-
building, which was firmly rooted in the historical memory and became the feature of the 
subsequent generations of fighters for the Ukrainian state, including the twentieth century. The 
historical significance of the ZUNR also lies in the fact that the identity of the Ukrainian nation 
and the deepening of process of Ukrainian statehood, which originates from the times of the 
early Ukrainian state of Kievan Rus, have been preserved. 

Keywords: state, state building, state authorities, Ukrainian people, Ukraine. 
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НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ 
У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ЗУНР) 
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Висвітлено ключові події, постаті та ідеї, які передували створенню Західноукраїнської 
Народної Республіки. Метою статті є виявлення основ історії зародження та політичної 
зрілості (самоусвідомлення) частини українського народу на західноукраїнських землях у 
ХІХ – на початку ХХ ст. Наголошено важливу роль внеску та ідей численних українських 
громадсько-політичних діячів у процесі національного становлення українців. Обґрунтовано 
закономірний характер об’єднання українців на початку ХХ ст. у власну державу, що було 
усвідомленим кроком політичного, культурного, економічного та національного розвитку 
українського народу. 

Культурна самобутність українців, яка чітко відрізнялася від культури сусідніх народів, 
стала основою формування українців як етнічної групи, яка історично довела своє право на 
самовизначення і створення власної держави. 

Ключові слова: Західноукраїнська Народна Республіка, народ, націотворення, право 
на самовизначення, національна держава. 
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Історія, філософія, правознавство, антропологія, соціологія, економіка намагаються 
логічно та історично обґрунтувати причини виникнення, розвитку та зміни різних 
форм співіснування тих чи інших суспільних груп. Основні суспільні поняття 
«народ», «нація», «держава» мають свою історію виникнення та еволюції. Зміна 
розуміння взаємозв’язку та взаємозалежності цих понять змінила світогляд усього 
цивілізованого суспільства. Особливою є історія появи на початку ХХ ст. нових націо-
нальних європейських держав, які утворені шляхом використання свого права на 
самовизначення і утворення власних держав. Кожен народ у певну історичну епоху 
має свою етнічну територію і на момент створення нових національних держав 
прагнув до створення держави на всій етнічній території. Проте політичні кордони 
не завжди повністю збігалися з етнічними кордонами титульних народних держав. 

Новітня історія культурного формування народів і утворення ними власної 
національної держави є феноменальним явищем у світі. Складною і, водночас, 
надзвичайно цікавою є історія формування українського народу як культурної 
спільноти, яка об’єднана спільною мовою, традиціями, культурою та правом. Зважаючи 
на те, що перші могутні середньовічні держави слов’ян-українців – Київська-Русь 
та Галицько-Волинська держава, з огляду на об’єктивні історичні процеси 
припинили своє існування, на етнічній території слов’ян-українців значний істо-
ричний період політично панували (управляли) різні сусідні держави, які, розши-
рюючи власні політичні кордони, часто вели війни за «свої нові» кордони. 
Безпосередніми й активними учасниками цих воєн у різні часи були, як правило, і 
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корінні жителі різних частин етнічної території України. Беручи участь у націо-
нально-визвольних війнах, спочатку козаки, а згодом і більшість українців прагнули до 
створення (відновлення) власної національної та суверенної держави на своїй 
етнічній території. Періоди Козаччини та Гетьманщини були для українців важли-
вими етапами національного усвідомлення своєї культурної ідентифікації та пос-
тійного прагнення до незалежності. Зважаючи на об’єктивну дійсність, козаки-
українці часто шукали союзників та гарантів своєї незалежності. Особливо важким 
та доленосним для козаків-українців був період кінця ХVII – початку ХVIIІ ст. 
Втративши контроль над територією Гетьманщини після перемоги Петра І під 
Полтавою, цінним для всього українського народу є створений у 1710 р. гетьманом 
Пилипом Орликом конституційний проект «Договори і Постановлення Прав і 
вольностей Війська Запорозького між Ясновельможним паном Пилипом Орликом, 
новообраним гетьманом Війська Запорозького, і між генеральною старшиною, пол-
ковниками, а також названим Військом Запорозьким» [3], який за змістом випе-
реджав ідеї французьких та англійських мислителів – засновників нових концепцій 
суспільного договору, розподілу влад, права народу на обрання та зміну влади, 
державного та народного суверенітету тощо. 

Історично унікальним є процес зародження нової та новітньої української 
культури, в тому числі мови, письма, лексики тощо, яка синхронно формувалась у 
народі, територія якого штучно була розділена між декількома державами. Саме 
культурна самобутність українців, яка чітко відрізнялася від культури сусідніх 
народів стала основою формування українців як етнічної групи, яка історично 
довела своє корінне право на створення власної держави.  

Розуміючи історію Нового Часу (часу просвітництва, часу переосмислення 
попередньої епохи життя суспільства, а також появи нових моделей співжиття 
людей у державі, нових моделей розуміння права тощо) можна стверджувати, що 
такі ідейні «рушії» суспільства були незворотнім процесом відмови всіма євро-
пейськими державами від класової моделі суспільства та перетворення його на 
національні держави, основою діяльності яких є народ, який бере участь у виборах 
найвищих державних органів, залишаючи за собою право на їх відкликання. 

Метою цієї статті є виявлення основ історії зародження та політичної зрілості 
(самоусвідомлення) частини українського народу на західноукраїнських землях, 
яка з огляду на об’єктивні причини ще у ХІХ – на початку ХХ ст. політично 
підпадали під юрисдикцію Австрії (Австро-Угорщини). Автор пропонує розуміти 
факт створення Західноукраїнської Народної Республіки як закономірне явище, 
обґрунтоване діяльністю та творчістю багатьох українських політичних, громадсь-
ких, наукових та культурних діячів, без виснажливої праці яких українці на 
західноукраїнських землях не мали б такої сили до самоорганізації на значній 
території Європи. 

Для кращого розуміння основи виникнення та поширення серед українців ідеї 
створення власної національної держави запропоновано враховувати суспільно-
політичне становище українців в Австрійській монархії, значення появи важливих 
громадських, культурно-просвітницьких організацій, просвітницької ролі українців-
науковців Львівського університету, Наукового товариства імені Шевченка, їхніх 
ідей, викладених у правових періодичних виданнях, а також процесів формування 
нової політичної свідомості в політичної еліти українців, які брали активну участь 
у роботі Галицького крайового сейму, а також у парламенті Австро-Угорщини. 
Лише належно усвідомивши процеси, які змінювали свідомість українців у ХІХ ст. – 
на початку ХХ ст., можемо з упевненістю доводити, що утворення Західно-
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української Народної Республіки невипадкове явище, а, навпаки, усвідомлений 
крок політичного, культурного, економічного та національного розвитку як 
української еліти, так і більшості українського народу, який проживав на території 
Австро-Угорської імперії до часу її політичного розпаду.  

З кінця XVIII ст. основоположниками нової культури українського народу 
(його історії, мови, літератури, фольклору, звичаїв) є І. Котляревський, П. Гулак-
Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, М. Костомаров, М. Макси-
мович, О. Бодянський та інші.  

Чи не однією з перших праць, яка закликала всіх українців до об’єднання, 
пропонувала вивчати історію українського народу ще з прадавніх часів і по-новому 
обґрунтувала право українського народу на його національне відродження була 
праця«Історія Русів» (1828) [11]. 

Для кращого розуміння історії формування українцями ідеї народного 
суверенітету та створення національної держави, звернуто особливу увагу на 
об’єктивні суспільно-політичні умови, за яких з’явилися праці таких авторів, як 
Г. Андрузький «Перший проект Конституції», «Другий проект Конституції», 
«Начерки Конституції Республіки» [1]; Б. Грінченко, М. Драгоманов «Діалоги про 
українську національну справу» [7]; Н. Василенко «Конституция Филиппа Орлика» 
[3]; «Вивід прав України. Документи і матеріяли до історії української політичної 
думки» [4]; М. Драгоманов «Проектъ основаній Устава украинскаго общества 
«Вольный Союз» – «Вільна Спілка» 1884» [11]; Драгоманівський збірник. «Вільна 
спілка» і сучасний український конституціоналізм» [8]; статутні документи 
Кирило-Мефодіївського товариства (у трьох томах) [13]; Ю. Охримович «Розвиток 
української національно-політичної думки (Від початку XIX століття до Михайла 
Драгоманова)»; К. Левицький «Історія політичної думки галицьких українців. 
1848–1914. На підставі споминів і документів» [15] та «Українські посли. Сильвети 
наших давніх послів і політичних діячів. 1907–1914 рр.» [16]; Я. Старух «Тисяча 
років життя й боротьби Українського Народу: Короткий нарис історії України» 
[28]; Ю. Бачинський «Україна irredenta» [2]; Я. Головацький «Становище русинів у 
Галичині 25 червня 1846 р.» [9]; М. Люзняк «Роль та місце “Руської Трійці”» в 
історії української філософії та формуванні національно-політичної свідомості» 
[18]; Ю. Охримович «Розвиток української національно-політичної думки: (від 
початку ХІХ століття до Михайла Драгоманова)» [20]. 

Важливими для оцінювання формування ідей українців є праці, зокрема: 
І. Чорновол «Українська фракція Галицького крайового сейму 1861–1901 рр.: 
нарис з історії українського парламентаризму» [30] та «199 депутатів Галицького 
сейму» [29]; Р. Ковалюк «Український студентський рух на західних землях. ХІХ–
ХХ ст.» [14]; М. Лозинський «Галичина в рр. 1918–1920» [17]; А. Пашук 
«Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. Подолинського» [21]; П. Радько 
«Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній 
літературі XIX–XX століть: концепції, ідеї, реалії» [23]; «“Русалка Дністрова”»: 
документи і матеріали» [24]; «“Руська Трійця”» в історії суспільно-політичного 
руху і культури України» [25]; О. Скакун «Политическая й правовая мысль на 
Украине (1861–1917)» [26]; В. Сокуренко «Демократические учения о государстве 
и праве на Украине во второй половине XIX века» [27]; Яртись А. «Українська 
національна ідея в науково-теоретичній спадщині Юліана Бачинського» [31]. 

Узагальнюючи вищевказані праці, виділяємо те, що у Галичині особливим 
етапом українського національного відродження був період з 30-х років ХІХ ст., 
коли з’явилася перша національна громадська організація Маркіяна Шашкевича, 
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Івана Вагилевича та Якова Головацького, – «Руська Трійця» та її національно-
просвітницький альманах, – «Русалка Дністрова». У праці «“Руська трійця”» в 
історії суспільно-політичного руху і культури України» (1987) [25], видання якої 
було присвячене 150-річчю виходу у світ альманаху «Русалка Дністрова», авторський 
колектив, зокрема В. Горинь, О. Купчинський, І. Стеблій, Є. Гринів, Д. Гринчишин 
та інші, розкрито реалії суспільно-політичного руху у східній Галичині: зокрема, 
поширення ідей Просвітництва та формування нових тенденцій для зародження й 
утвердження нових демократичних цінностей у житті українського народу. 
Тлумачення філософських ідей, переосмислення мови як духовної сутності народу, 
виявлення основ народознавчої концепції, переосмислення історії українського на-
роду, його писемних джерел мали значний вплив на зміну сприйняття українцями 
своїх природних прав, зокрема, права на свободу, свободу думки тощо, викорис-
тання яких безпосередньо вплинули на події 1848–1849 рр. У праці вказано: «У 
своїх суспільствознавчих дослідженнях І. Вагилевич великого значення надає 
з’ясуванню ролі природного середовища. Природа, – написав він у праці 
«Слов’янська символіка», є художнім витвором духу. Бог як єдиний світовий дух 
знаходиться в природі у всьому, він її одушевляє. Зв’язок людини (як частини 
Бога) з природою «розсипаний у дивно-різноманітних творіннях» [25, c. 190]. 
Взаємозв’язок природи і людини, природи і суспільства стали для І. Вагилевича 
підґрунтям для аналізу появи та розвитку праслов’ян. У працях І. Вагилевича 
«Підгорецькі яскині», «Шелудевий Буняк», працях Я. Головацького «Карпатська 
Русь», «Народні пісні Галицької і Угорської Русі» автори переосмислили розвиток 
суспільства, який, на їхню думку, безпосередньо пов’язаний з природними 
умовами (рельєф, річкова система, кліматичні умови, родючість земель тощо.) 
Автори чи не вперше серед українців науково обґрунтовують зв’язок історичних та 
суспільствознавчих наук (політології, економіки, культурознавства) з природничи-
ми. Чи не основною метою вчених було доведення, що «народ слов’янський 
давній», «він здавна жив у Європі» [25, c. 192], слов’яни мали власну державність, 
власну історичну та культурну традицію ще у ранньому середньовіччі. Цінним є 
аналіз життя українського народу у період князівської доби, під пануванням 
Польщі, усвідомлення боротьби Запорізької Січі під Зборовом, Збаражем, Львовом, 
на території Червенської Русі, за часів Б. Хмельницького як дієвого прояву націо-
нально-визвольного руху українського народу [25, c. 194]. 

У травні 1848 р. у Львові створено культурологічно-національний представ-
ницький орган, – Головна Руська Рада (Рада Народна Руська). Священик Михайло 
Куземський та правник Іван Борисикевич засновують український часопис 
Головної Руської Ради «Зоря Галицька». У першому номері часопису була 
опублікована «Відозва до українського народу Головної Руської Ради» – це 
політична програма Головної Руської Ради, яка не переставала діяти до 1918 року. 
«Відозва» містить ідею об’єднання всіх українських земель. В її першому номері у 
«Відозві до українського народу» йшлося про те, що наддніпрянські й галицькі 
українці є однією нацією. Важливим є те, що Головна руська рада прийняла сим-
воліку галицьких українців – синьо-жовтий прапор і герб зі зображенням золотого 
лева на синьому полі. Однією з надважливих політичних вимог для українців 
Австрії була вимога поділу Галичини на дві провінції – польську та українську з 
окремими адміністраціями. Передбачалося, що у результаті такого поділу 
відбудеться розширення сфери вжитку української мови, зрівняння в правах 
уніатського духовенства з католицьким; українці отримають доступ для зайняття 
всіх державних посад тощо. Заклики до самоствердження українського народу 
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сформульовано так: «Будьмо тим, чим бути можемо і повинні. Будьмо народом». 
Крім закликів до створення українського народу, важливими є реальні дії Головної 
Руської Ради, яка у 1848 р. скликала з’їзд діячів науки та культури, т. зв. «Собор 
руських учених», заснувала культурно-освітнє товариство – «Галицько-Руська матиця», 
відкрила у Львові Народний дім з українською бібліотекою, музеєм і народним 
клубом, сприяла створенню у Львівському університеті кафедри української мови 
у 1849 р. Головна Руська Рада та її «Відозва» стали ідейною базою розвитку на 
західноукраїнських землях народовського руху (ліберально-демократичного руху), 
який відстоював самостійність української нації, єдність українців Австрійської та 
Російської імперій, а також створення єдиного коронного краю.  

У 1851 р. у зв’язку зі зміною політики в імперії, діяльність Головної Руської 
Ради була заборонена, а «Зоря Галицька» з 1851 р. почала підтримувати Москво-
філів, які заперечували ідеї народовців та рутенства і прагнули з’єднання українсь-
кого і російського народів [12].  

Окремої уваги заслуговує творча діяльність Василя Івановича Подолинського 
(15.01.1815 – 24.08.1876), який під час революції 1848–1849 написав «Слово 
перестороги», у якій обґрунтував право українського народу на національну 
незалежність, виступав за налагодження на засадах рівноправ’я і взаємоповаги 
міжнаціональних взаємин, виступав за незалежну Україну у федеративному 
зв’язку слов’янських демократичних республік: «Так, ми – русини і віримо твердо у 
воскресіння вільної, незалежної Русі. Раніш чи пізніш – не має значення. Відстань у 
часі нас не тривожить, бо що таке століття в національному житті? Воно значить 
менше, ніж рибі знести одне яйце! Минув той час, коли ми вагалися навіть по кутках 
признатися до свого імені. Сьогодні русин виявляє його цілому світові. Ніщо не 
може здержати нас від стремлінь, загальних для цілої Європи, і ми не замовкнемо, 
хіба Європа замовкне. Усі ми хочемо бути вільними разом з іншими народами і 
стиха тужимо за цим» [22]. 

Наступним важливим етапом формування національного світогляду українців 
у Галичині є зародження і розвиток українських політичних партій на західно-
українських землях. Наприкінці 70-х років Юліан Романчук став одним із лідерів 
українського національного політичного руху. У 1879 р. він заснував політичний 
часопис «Батьківщина» (основний девіз видання – «Праця для українського народу 
та згода і єдність всіх українців»), його додаток «Руський правотар народний» 
(юридичний довідник для населення). 

З 1880 р. відомий український адвокат Володимир Барвінський почав друку-
вати газету «Діло» (видавалася до 1939 року), яка стала інформаційним центром 
народовського руху і офіційним органом народовської партії. З 1885 р. створено 
Народну Раду як орган політичного керівництва народовців, яку очолив перший 
професор-правник Львівського університету Олександр Огоновський, а після його 
смерті у 1892 р. – Юліан Романчук. Поступово народовці перетворюються в 
українську парламентську організацію.  

У жовтні 1890 р. у Львові була заснована Русько-Українська Радикальна 
партія, яка мала загальнонародний, соборницький, всеукраїнський характер, бо 
прагнула об’єднати увесь український народ: українців Галичини (русинів) та 
українців наддніпрянської України. Її засновниками та діячами були Іван Франко, 
Михайло Павлик, Роман Яросевич, Северин Данилович та інші. Ідейним керівни-
ком партії, який мав на неї колосальний вплив, був Михайло Драгоманов. Фактично з 
діяльністю Русько-Української Радикальної партії починається реалізація ідеї 
державної самостійності України.  
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Згодом з’явилося Національно-Демократичне Сторонництво (Українська 
Національно-Демократична партія; з грудня 1899 р. – Українське Національно-
Демократичне об’єднання (УНДО)). У програмі партії зазначалося про необхід-
ність підтримки прагнень певних політичних сил у Російській імперії до її 
федералізації. Партія відстоювала ідею державницької самостійності України. 

Окрім вищевказаних партій, на початку ХХ ст. українці мали право обирати у 
представницькі органи своїх представників від різних партій, зокрема, від 
трудової, соціал-демократичної чи християнсько-суспільної партій. 

Процесом формування політичної та правової свідомості українців невід’ємно 
пов’язаний із розвитком української юридичної науки та освіти у Львівському 
університеті. Творчість та наукові виклади Олександра Огоновського, Петра 
Стебельського та Станіслава Дністрянського є надзвичайно важливим досягненням 
українців. Важливим у цей час є також діяльність правничої комісії Наукового 
Товариства ім. Шевченка. «Збірник Правничої комісії», «Правнича Бібліотека», 
українські правничі періодичні видання: «Часопись Правнича», «Часопись 
Правнича і Економічна», «Правничий Вісник», а також діяльність новостворених 
українських правничих організацій і товариств: «Кружок Правничий», «Товариство 
Українських Правників», які реалізовують функцію правового всеобучу серед 
українців та інших народів Австро-Угорщини. Особливою та цінною у той час 
була діяльність Костя Левицького, Євгена Олесницького та інших вагомих 
українських діячів. 

Зважаючи на те, що кожна ідея втілюється у життя через дії певних осіб, автор 
звернув увагу на діяльність відомих представників українського народу, які ще 
задовго до утворення ЗУНР провадили реальну просвітницьку, громадську, науко-
ву та політичну діяльність і за це отримали законне право управління ново-
створеною українською національною державою – ЗУНР. Серед близько двохсот 
депутатів за весь час існування Галицького крайового сейму Теодор Ваньо, Іван 
Куровець, Іван Макух, Роман Перфецький та деякі інші продовжили свою активну 
діяльність на урядових посадах ЗУНР. Також активними учасниками з утворення 
та діяльності новоствореної ЗУНР були і колишні посли до парламенту Австро-
Угорщини (у Відні), а саме Сидір Голубович, Станіслав Дністрянський, Кость 
Левицький, Евген Петрушевич, Володимир Сінгалевич, Степан Смаль-Стоцький, 
Кирило Трильовський, Лонгин Цегельський та деякі інші. Про значущу суспільно-
політичну місію Андрея Шептицького, Олександра Барвінського та Івана Горба-
чевського як представників більшості Палати панів Райхсрату варто створювати 
окремі наукові дослідження. 

Важливим чинником, який вплинув на зміну політичної картини Європи, є 
діяльність американського Президента Вудро Вільсона та проголошення ним на 
початку 1918 р. у Конгресі США «чотирнадцяти пунктів». 4 жовтня 1918 р., 
опираючись на задеклароване Вудро Вільсоном право народів на самовизначення, 
Євген Петрушевич як Голова української парламентської репрезентації на сесії 
австрійського парламенту задекларував бажання українців створити власну 
державу на Східній території Галичини. 12 жовтня українські парламентарі з 
метою обговорення питання про майбутнє західноукраїнських земель вирішили 
скликати у Львові «з’їзд мужів довір’я». Так, 18–19 жовтня 1918 р. у приміщенні 
Народного Дому у Львові відбулася Конституанта (Конституційні Збори) близько 
500 українців, а саме депутатів обох палат австрійського парламенту та крайових 
Сеймів Галичини і Буковини, представників українських політичних партій, 
студентства та єпископату УГКЦ. На з’їзді було обрано представницький орган 
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українського народу – Українську Національну Раду (УНРаду), ухвалено її статут та 
затверджено президію, головою президії (президент) обрано Євгена Петрушевича. До 
складу УНРади увійшли Кость Левицький, Сидір Голубович, Лонгин Цегельський, 
Василь Стефаник, Осип Назарук, Василь Панейко, Мирон Кордуба, Степан Тома-
шівський, Станіслав Дністрянський, Кирило Студинський, митрополит Андрей Шеп-
тицький, єпископи Григорій Хомишин і Йосафат Коциловський та інші. 

Тимчасовий уряд, який очолив Є. Петрушевич, почав свою роботу у Відні. 
Кость Левицький очолив делегацію для вирішення справ Галичини і Закарпаття, 
місцем діяльності якої було визначено м. Львів, а Омелян Попович у Чернівцях 
очолив буковинську делегацію.  

25 жовтня 1918 р. у Відні після офіційного повідомлення цісарського уряду 
про створення УНРади була висунута вимога офіційно передати УНРаді владу у 
Галичині. З метою отримання підтримки від США, Євген Петрушевич надіслав 
ноту (офіційне звернення) президенту США Вудро Вільсону з проханням 
підтримати право українців на власну державу, але офіційної відповіді до 
1 листопада того ж року не отримали. Зважаючи на декларації поляків, що і вони 
вважають землі Східної Галичини своєю територією, УНРада організувала силове 
повстання, внаслідок якого влада на території Східної Галичини та Північної 
Буковини перейшла до УНРади. На ратуші у Львові підняли синьо-жовтий прапор 
та було зайнято всі стратегічні будівлі міста. Офіційним документом, який 
підтверджує початок утворення незалежної ЗУНР є «Відозва Української Націо-
нальної Ради» від 1 листопада 1918 р.: «Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на 
українських землях бувшої австро-угорської монархії Українська Держава і її 
найвисша власть, Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська 
Національна Рада обняла власть в столичнім місті Львові і на цілій території 
Української Держави. […] Аж до видання законів Української Держави обов’язують 
дотеперішні закони, на скільки вони не стоять у противенстві до основ Української 
Держави […] Українська Національна Рада скличе на основі загального, рівного, 
безпосереднього і тайного виборчого права Установчі Збори, які рішать про 
дальшу будучність Української Держави […] Львів, 1 падолиста 1918» [5]. 

9 листопада того ж року було утворено Раду державних секретарів (Державний 
секретаріат), яку очолив К. Левицький. Передбачалося створення чотирнадцяти 
Державних секретаріатів: внутрішніх справ (Лонгин Цегельський), зовнішніх справ 
(Василь Панейко), фінансів (тимчасово Кость Левицький), військових справ 
(Дмитро Вітовський), юстиції (Сидір Голубович), торгівлі та промислу (Ярослав 
Литвинович), земельних справ (Степан Баран), шляхів (Іван Мирон), пошти і 
телеграфу (Олександр Пісецький), праці та суспільної опіки (Антін Чернецький), 
суспільного здоров’я (Іван Куровець), освіти (тимчасово Олександр Барвінський), 
публічних робіт (Іван Макух). 13 листопада УНРада ухвалила «Тимчасовий закон 
про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської 
монархії», який визначив назву держави – Західноукраїнська Народна Републіка 
(ЗУНР) та її кордони, що охоплювали всі українські етнографічні землі Австро-
Угорщини. Офіційно затвердженим гербом ЗУНР стало зображення золотого лева 
на синьому тлі. Вищим органом влади мали стати Установчі Збори, а до їх 
скликання керівництво ЗУНР покладалося на УНРаду та Державний секретаріат. 

Григорій Касьянов у монографії «Теорія нації та націоналізму» виділив три 
етапи українського націотворення, де кінець ХVІІІ ст. до 20-х р. ХХ ст. визначається 
ним як перший етап цього процесу [12, c. 298]. Процесу націотворення, на думку 
дослідника, притаманні і елемент «безперервності», й «стагнації та зворотного 
розвитку» [12, c. 298–300].  
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Отже, процес усвідомлення українцями себе народом, який має право на 
власну національну державу тривав ще з початку ХІХ ст. до проголошення УНР, 
ЗУНР та їх об’єднання в одну українську національну державу. Після втрати 
держави у 1923 р. українці аж до проголошення українським народом сучасної 
суверенної, демократичної, правової та соціальної України зберігали свою народну 
ідентичність та силу народу як націотворчого та державотворчого суб’єкта. 
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FORMATION OF PEOPLE SOVEREIGNTY IDEA 
IN WESTERN UKRAINIAN LANDS 

IN XIX – THE EARLY XX CENTURY AND ITS REALIZATION 
IN THE WESTERN UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC (ZUNR) 

A. Koval  
Ivan Franko National University of Lviv, 

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 
e-mail: afkoval@gmail.com 

The history of the emergence of new national European states in the early twentieth 
century is special, as far as these states were formed, as a rule, on the basis of their nations 
that for a long time had been under the authority of one or another empire. The Ukrainians, 
who sought to realize the right to self-determination, were one of these nations. 

The article highlights the key events, figures and ideas that preceded the creation of the 
West Ukrainian People's Republic, and its purpose is to identify the bases and the historical 
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origins of political maturity (self-awareness) of a part of the Ukrainian people in Western 
Ukrainian lands in the nineteenth – the early twentieth century. 

The author emphasizes the important role of the activities and ideas of many Ukrainian 
public and political leaders in the process of nation-building of Ukrainians, which, except 
1917–1920, took place in the absence of its own state. 

The author substantiates the logical nature of the Ukrainians uniting into their own state in 
the late twentieth century, which was a conscious step of the political, cultural, economic and 
national development of the Ukrainian people. 

The cultural identity of Ukrainians, which completely differed from the culture of 
neighboring nations, became the basis for the formation of Ukrainians as an ethnic group that 
historically proved its right to create its own state. 

Keywords: West Ukrainian People's Republic, nation, nation-building, the right to self-
determination, national state. 
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ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ АВСТРІЙСЬКИХ КРАЙОВИХ СУДІВ 
У ГАЛИЧИНІ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ОКРУЖНИХ СУДІВ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

І. Ковальчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: ivankovalchuk.is.ivan2@gmail.com 

Проаналізовано досвід діяльності австрійських крайових судів у Галичині, який було 
використано для утворення окружних судів Західноукраїнської Народної Республіки. 
Розглянуто організацію і діяльність крайових судів у Галичині у складі Австрії та Австро-
Угорщини (1855–1918 рр.). Показано, що крайовий суд виконував функції як суду першої, 
так і другої інстанції. Він приймав рішення про скарги на рішення повітових судів, скарги 
про образу особи у стані підсудного, апеляція на вироки. Крім того, він наглядав за діяль-
ністю повітових судів, був дисциплінарним судом для судових службовців свого судового 
округу, вирішував питання про допуск до адвокатської клятви. І крайовий суд, і повітові 
суди володіли правом судової перевірки адміністративних розпоряджень. При цьому право 
перевірки судді поширювалося на всі види норм, які називалися розпорядженнями: від 
міністерств до місцевих органів самоврядування. Суддя мав право оголосити недійсним 
розпорядження, що суперечило одному зі законів, або не мало належної форми обнаро-
дування (наприклад, поліцейське розпорядження). 
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У сучасних умовах в Україні одним із першочергових завдань державного 
рівня та відображення стану розбудови правової держави є необхідність зміцнення 
та підвищення авторитету судової влади, основне завдання якої здійснювати 
правосуддя. Судова реформа у сучасній Україні повинна спиратися, зокрема, і на 
наукове обґрунтування, у якому важливе місце відведено вивченню, узагальненню 
та використанню історичного досвіду формування й функціонування судів і 
судочинства на українських землях. У цьому аспекті цінний досвід надає, зокрема, 
дослідження судової системи і судочинства Західноукраїнської Народної Респуб-
ліки (далі – ЗУНР), яка сформувалася на основі апробованої у Галичині австрійсь-
кої судової системи. Доцільним буде врахування проаналізованого історичного 
досвіду щодо формування судової системи і визначення підсудності судів сучасної 
України, визначення справедливості суду як основного принципу здійснення 
правосуддя. Історичний досвід свідчить, що в період відродження Української 
держави, її керівництво у судочинстві неухильно проводило лінію на охорону і 
захист прав та інтересів не лише українського, корінного населення, але й націо-
нальних меншин на засадах рівності та справедливості. 

Метою статті є аналіз історико-правового досвіду діяльності австрійських крайо-
вих судів у Галичині для утворення окружних судів Західноукраїнської Народної 
Республіки. 

Як відомо, важливу роль у системі державного апарату будь-якої демократич-
ної держави відіграють судові органи, на які покладено завдання здійснення 
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правосуддя, зміцнення законності та встановлення правопорядку. Проголосивши 
засадами творення Української держави демократизм, справедливість, національне 
рівноправ’я і законність, керівництво ЗУНР приступило з перших же тижнів своєї 
діяльності до організації власної судової системи. Порівняно з іншими галузями 
державного життя в ЗУНР у сфері судочинства була значна кількість спеціалістів-
юристів українців достатньо високої кваліфікації, яку вони отримали на 
юридичному факультеті Львівського університету. Австрійська влада у Галичині 
не перешкоджала українцям займати посади суддів та здійснювати судочинство у 
Східній Галичині, оскільки судді були чітко пов’язані законами, кодексами чи 
іншими нормативними актами, від яких відступати не могли, інакше вирок чи 
рішення негайно оскаржували, скасовували, а суддям загрожувало дисциплінарне 
покарання, а то й звільнення з посади. Підтвердження цьому є статистичні дані за 
1908 р. У Східній Галичині налічувалося 1 150 суддів, з них 367 осіб були 
українцями (31,8 %), 772 – поляками (63,3 %). У Вищому крайовому суді у Львові з 
56 суддів 42 особи (або 72 %) були поляками, 13 осіб (23,3 %) – українцями. Судді-
українці працювали і в інших частинах Австро-Угорщини, дехто – на високих 
посадах. Так, А. Долинський був суддею Найвищого трибуналу у Відні, О. Карано-
вич – радником Найвищого адміністративного суду у Відні [7, c. 192]. 

Після проголошення ЗУНР створити нову судову систему, до того ж в умовах 
польсько-української війни, не було можливості, як і підготувати у достатній 
кількості судово-прокурорські кадри. Тому тимчасово за основу організації судової 
системи була взята попередня, австрійська, яка була випробувана у Галичині як 
складовій Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Керівництво ЗУНР було 
схильне до використання попередньої, апробованої у Галичині, австрійської 
судової системи. Це була одна з головних особливостей розбудови судової системи 
ЗУНР. У зв’язку з цим Українська Національна Рада 21 листопада 1918 р. прийняла 
закон «Про тимчасову організацію судів і власти судейської», у §1 якого зазнача-
лося: «Закони і розпорядки, на підставі котрих в бувшій австрійській державі 
виконувалось судівництво, оскільки вони не противляться державності Західно-
української Народної Республіки, остають аж до їх зміни, зглядно знесення в 
правній силі і на їх підставі маєся дальше вести судочинство». У §2 встановлено, 
що «всі закони і розпорядки, які мали на цілі охорону прав і інтересів бувшої 
австрійської держави, її армії та її органів, … мають тепер аналогічно приміню-
ватися для охорони прав і інтересів Західноукраїнської Народної Республіки, її 
армії та її органів». У §3 зазначалося: «Всі суди, які знаходяться на території 
бувшого ц.-к. Вищого суду краєвого у Львові, стають судами Західноукраїнської 
Народної Республіки і є зобов’язані в її імени виконувати дальше спорове, неспо-
рове і карне судівництво». Компетенція колишнього австрійського міністерства 
судівництва переходила, згідно з §4 закону, до державного секретарства судівництва 
ЗУНР. До нього належало також «іменування судових урядників» (службовців). 
Що стосується суддів, то їх призначав Державний Секретаріат на пропозицію 
державного секретаря судівництва. Наступним параграфом (5) закону скасовано 
дію деяких положень австрійського Основного закону від 21 грудня 1867 р. «Про 
судову владу». Керуючись цим законом, колишній австрійський повітовий суд 
тепер називався «Повітовий суд Західноукраїнської Народної Республіки», ко-
лишній окружний суд – «Окружний суд Західноукраїнської Народної Республіки» 
[7, c. 191]. Аналіз цього закону свідчить, що на перших порах ЗУНР залишила 
попередню судову систему, а суддям та іншим працівникам цієї системи пропо-
нувалося присягнути на вірність українському народові та державі. 
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Важливе місце у судовій системі ЗУНР відігравав окружний суд, який було 
організовано за прикладом австрійських крайових судів, що діяли, зокрема і у 
Галичині. Тому вважаємо за доцільне коротко зупинитися на характеристиці 
австрійських крайових судів. 

Австрійські крайові суди (kaiserlich-koniglich Landesgericht) у Галичині почали 
діяти з 29 вересня 1855 р. До категорії крайових судів належали Landesgericht/Sąd 
krajowy і Kreisgericht/Sąd obwodowy, котрих об’єднував чинник колегіальності та 
майже тотожної предметної підсудності. Хронологічно першими були створені 
крайові суди у Львові та Станіславові. Юрисдикція Крайового суду у Львові поши-
рювалася на львівський, перемишльський, самбірський, золочівський, бережанський 
та жовківський судові округи, а Крайового суду у Станіславові – на станісла-
вівський, стрийський, коломийський, тернопільський та чортківський округи. 
Проте вже у 1856 р. для Східної Галичини, де переважало українське населення, 
крім Landesgericht у Львові і Kreisgericht у Станіславові, почали діяти крайові суди 
у Перемишлі, Самборі, Тернополі, Золочеві. Ці суди виступали як суди першої 
інстанції в окремих цивільних і складних кримінальних справах [1, c. 158–159]. 
Підсудність у цивільних справах крайових судів залишалася такою ж, як і до 
1855 р., зміни стосувалися лише кримінального судочинства.  

Визначальним чинником у тому, де саме у Галичині створювати крайовий суд, 
відігравало географічне розташування міста, кількість населення в навколишньому 
регіоні та наявність сполучення (доступних доріг). До уваги брали і колишній 
статус міста і суду, що діяв у ньому. Більше того, Галицький крайовий сейм 
наприкінці 1873 р. звертався до австрійського імператора з проханням збільшити 
кількість окружних судів у Галичині, створивши їх у кожному центрі колишніх 
округів краю [15, с. 28]. Наслідки утворення в певному місті крайового чи 
окружного суду були достатньо вагомими для його статусу в майбутньому. 
Водночас, варто звернути увагу й на зростання кількості правників у такому місті 
(адвокатів, нотаріусів) [15, s. 38]. Упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
кількість крайових судів у Галичині зросла до 19-ти: 12 – для Східної Галичини і 
Буковини та 7 – для Західної Галичини (на захід від річки Сян) [19, c. 177]. 
Доречно звернути увагу на той факт, що існування крайового (окружного) суду в 
певному місці не тільки полегшувало населенню доступ до «державного виміру 
справедливості», але й автоматично сприяло зростанню вагомості такого міста як 
адміністративного центру [15, c. 27]. Інколи певний вплив на створення нового 
крайового суду справляв фактор прецеденту. Наприклад, громада західногалиць-
кого містечка Вадовіце й околиць (ludność wszystkich stanów obwodu wadowickiego), 
звертаючись у січні 1874 р. до Галицького крайового сейму у справі створення 
окружного суду, апелювала до планів утворення нового суду в Коломиї. Наводи-
лися також інші паралелі – існування аж двох судів у сусідній Австрійській Сілезії. 
Ймовірно, такі звернення відігравали певну роль, особливо, якщо зважити про 
прагнення Міністерства юстиції створити новий суд з центром у Бялій. У 1879 р. 
австрійський міністр юстиції видав розпорядження про створення окружного суду 
саме у Вадовіцах [15, s. 30]. 

У середині ХІХ ст. в Австрійській монархії мали місце нестача фінансів та 
тимчасовий відхід від принципу розподілу влади на виконавчу і судову, роль судів 
нижчої інстанції аж до 1867 р. виконували місцеві органи державної влади. І лише 
після остаточного відокремлення судівництва від адміністрації, було розбудовано 
систему повітових судів. Станом на 1868 р. у Східній Галичині функціонувало 105, 
а на Буковині – 14 повітових судів (у 1910 р. 107 і 17 відповідно; у 1914 р. – 107 і 18 
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відповідно) [9, c. 77]. З того часу юрисдикція крайових й окружних судів 
поширювалася на повітові суди. Їх у віданні того чи іншого крайового (окружного) 
суду могла бути різна кількість. Наприклад, правочинність Крайового суду у 
Кракові поширювалася на 25 повітових судів [13, s. 248].  

На рубежі ХІХ–ХХ ст. відбулося перетворення декількох повітових судів на 
окружні/крайові: 1 жовтня 1884 р. – окружним став колишній повітовий суд у 
Бережанах, 1 вересня 1885 р. – у Сучаві, 1 вересня 1887 р. – у Сяноку, 1 листопада 
1897 р. – у Стрию, 1 листопада 1911 р. – у Чорткові [24, s. 80]. Доречно відзначити, 
що процедура перетворення повітового суду на окружний швидко не відбувалася. 
Наприклад, створення окружного суду у Вадовіцах на території юрисдикції 
Вищого крайового суду у Кракові затягнулося ледь не на чотири роки (1879–
1882 рр.) [15, s. 27].  

Основними законодавчими документами, що регламентували діяльність і 
визначали компетенцію крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-
Угорщини, були: Закон («юрисдикційна норма») від 26 листопада 1852 р., Закон 
про суддівську владу від 20 грудня 1867 р., Закон про дисциплінарну відповідаль-
ність судових працівників від 21 травня 1868 р., Закон про здійснення судочинства 
і повноваження звичайних судів у цивільних справах від 1 серпня 1895 р. 
(«юрисдикційна норма»), Закон про організацію судів від 27 листопада 1896 р., 
розпорядження австрійського міністра юстиції від 5 травня 1897 р., імператорське 
розпорядження про зміни в цивільному процесі від 1 червня 1914 р. [18, s. 68] (а 
також численні міністерські інструкції). 

Крайові суди в Галичині, як суди першої інстанції, розглядали: 
– цивільні справи – подружні спори, опікунські справи, справи про визнання 

тих чи інших осіб померлими, про погашення боргових документів, про понов-
лення у правах, про усиновлення і про успадкування згідно зі заповітом; 

– кримінальні справи – справи про порушення державних законів, антиурядову 
діяльність, організацію нелегальних товариств, вбивства, грабежі, підпали, випадки 
образи честі й гідності монарха або ж його родини. Починаючи з 1873 р. ці справи 
розглядали за участі присяжних, котрі визначали чи людина винна, а суддя вста-
новлював ступінь покарання (з початку 1852 р. і до відновлення суду присяжних у 
1873 р. судді також виносили рішення про винуватість чи невинуватість) [10, арк. 9].  

Крайовий суд мав право постановити про конфіскацію тих чи інших друкова-
них видань, що, на думку суддів, порушували чинне законодавство і мали антидер-
жавну спрямованість. Подання на конфіскацію готували прокурори. У порядку 
апеляції крайові суди займалися усіма цивільними і кримінальними справами, які 
розглядали у повітових судах. Компетенція останніх визначалася нормами Закону 
від 11 червня 1868 р. і розпорядженням Міністерства юстиції від 11 серпня 1868 р. 
[23, s. 97]. Крайові суди перевіряли рішення суду першої інстанції в межах 
апеляційних вимог. Перевірці підлягали також висновки, зроблені під час 
попереднього винесення рішення, за винятком тих, що не підлягали апеляції. На 
рішення крайового суду могла бути подана скарга до Вищого крайового суду 
відповідного округу – Львівського чи Краківського [8, c. 372]. 

Юрисдикція крайових судів поширювалася на цивільні та кримінальні справи, 
на які не поширювалася компетенція інших судів. Цивільні відділи розглядали 
справи про подружні, боргові, спадкові справи. Варто звернути увагу, що після 
ухвалення т. зв. «травневих законів» 1868 р. було скасовано церковний суд у 
подружніх справах і відбулося повернення до Цивільного кодексу 1811 р. [14, s. 274]. 
Водночас, крайові суди санкціонували відкриття нових повітових судів й адвокатських 
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контор. Розгляд цивільних справ мав відбуватися: у першій інстанції – в повітових 
або ж крайових судах; у другій інстанції – в крайових (це коли у І інстанції справу 
розглядали в повітовому суді) і вищих крайових судах (коли в першій інстанції 
справу розглядали у Крайовому суді) [5, c. 9]. Суд не мав права виходити за межі 
обвинувачення; це могло відбутися лише у випадку, коли прокурор висував нове 
звинувачення і на нього пристав підсудний [2, c. 732]. 

Карні відділи розглядали справи про порушення державних законів, грабежі, 
підпали, образи гідності монарха тощо. Кримінальні справи розглядали за участі 
присяжних радних, котрі виносили вердикт, а суддя визначав міру покарання 
[17, s. 135]. У кримінальних та політичних справах, коли звинуваченому загрожу-
вало ув’язнення терміном на п’ять років і більше, з 1869 р. вирок виносили суди 
присяжних у кількості дванадцяти осіб. Після ухвалення австрійського кримінально-
процесуального кодексу 1873 р. до компетенції судів присяжних віднесено розгляд 
таких питань: 1) антидержавні виступи і політичні злочини, за які передбачено 
покарання у вигляді старти або позбавлення волі терміном понад десять років; 
2) злочини у сфері друку, за які передбачалося покарання не менше п’яти років 
[22, s. 23]. Закон від 28 жовтня 1849 р., крім державних, виділяв ще політичні 
злочини. Такими трактувалися державна зрада, порушення публічного спокою, 
бунт, організація вуличних безладів, а також вчинення злочинів за допомогою 
друкованого слова. Починаючи з 1885 р. суди присяжних розглядали також вчення 
злочину з використанням вибухових матеріалів [17, s. 136]. 

Крайові суди діяли як колегіальні судові органи, а саму колегіальність вважали 
вищим ступенем судочинства, що забезпечує безсторонність й об’єктивність. Цивільні 
справи крайові суди розглядали у кількості трьох, а кримінальні – чотирьох судів. 
Важливим аспектом виступала правоздатність судів, під якою ми розуміємо умови, 
на підставі яких особистий склад суду вважався легітимним, здатним розглядати 
справи, які виносили на його розгляд. Ці умови, як правило, передбачали три 
складові: 1) службову легітимацію суддів; 2) кількісний склад суду; 3) відношення 
суддів до сторін процесу і самої справи. Якщо розглянути детальніше, то перед-
бачалося, що склад суду буде законним, якщо до нього входять судді, призначені у 
законний спосіб, відповідають певним фізичним якостям (не глухі, не сліпі) та 
правовим нормам (належна юридична освіта, службовий стаж, громадянство, 
дієздатність) [6, c. 140]. З огляду на кількість, суд вважали правоздатним, якщо він 
розглядав справу згідно з передбаченими нормами, тобто, в нашому випадку – 
крайових судів, був колегіальним. І, третє, суд був легітимним, якщо суддя (або 
судді) не мав особистих відносин до справи або сторін справи, тобто не виступали 
заінтересованою стороною (родинні відносини, матеріальне зацікавлення тощо). За 
наявності факту заінтересованості у справі, суддю усували від її розгляду [12, c. 10]. 

Суддею крайового суду мала право стати особа з юридичною освітою, яка 
склала три теоретичні екзамени, передбачені розпорядженням Міністра визнань і 
освіти від 30 липня 1850 р. Це розпорядження значною мірою було підтверджене 
новим розпорядженням цього ж міністерства від 2 жовтня 1855 р. (в частині §§ 5 і 6). 
Однак § 7 передбачав, що суддею може стати й той, хто не навчався в університеті, 
а на підставі спеціального дозволу Міністра визнань і освіти [20]. Зокрема, 
певними привілеями володіли колишні військовослужбовці, котрі відслужили в 
армії мінімум 12 років або ж отримали поранення під час бойових дій (цей пункт 
додатково врегульовано у 1872 р.). Останнє регулювання процедури посідання 
суддівських посад в Австро-Угорщині відбулося 20 квітня 1893 р., яке передбачало 
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не тільки теоретичні екзамени, але й практичні іспити – суддівський, адвокатський, 
нотаріальний [20]. 

Крайові та окружні суди складалися з: президентів (V рангу), віце-президентів 
(VI рангу; в ситуації, коли округ конкретного суду був достатньо великим), суддів 
(станом на 1910 р. суддівський штат у Львівському окрузі становив 325 суддів, з 
яких 244 працювали при колегіальних, а 81 при повітових судах), помічників 
(частина на платній основі, а інша частина – на громадських засадах), ад’юнктів. 
Канцелярія крайових судів складалася з: директора (VІІІ рангу), старшого началь-
ника канцелярії (ІХ рангу), 12-ти старших канцеляристів, 10-ти начальників канце-
лярії для окружних судів (Х рангу), трьох виконавчих урядників (Х рангу; два при 
Крайовому суді у Львові і один при Крайовому суді у Чернівцях), 8-х асистентів 
(ХІ рангу; три у Львові, два у Чернівцях, по одному в Перемишлі, Станіславові і 
Тернополі), офіціалів (при колегіальних судах усього 33 особи), канцеляристів 
(ХІ рангу; 251 при колегіальних судах) [24, с. 91]. 

Історико-правовий аналіз джерельних матеріалів дає підстави вважати, що 
структура крайових/окружних судів була подібною, а кількісний склад 
(чисельність штату) залежав від розмірів округу й кількості населення у ньому. Як 
уже зазначалося, крайові (окружні) були колегіальними: у цивільних справах 
складалися із трьох, а в кримінальних – із чотирьох суддів. Крайові суди очолю-
вали президенти; у більших судах були передбачені посади віце-президентів, які 
одночасно були керівниками кримінальних сенатів. У Крайовому суді Львова 
наприкінці ХІХ ст. впроваджено посаду ІІ віце-президента. До колегії Крайового 
суду входили президент суду (голова) і президенти (керівники) сенатів [4, c. 9–10]. 

У крайових/окружних судах велися реєстри («щоденники») іпотечних справ, а 
також президіальні реєстри, реєстри купецьких і промислових об’єднань. Усі акти, 
що надходили для запису в іпотечних книгах, реєстрували у протоколах судових 
подань. Окрім того, їх вписували у журнал іпотечних книг, який складався з таких 
рубрик, як: 1) порядковий номер і дата запису в протокол подання; 2) прізвища 
сторін і характер заяви; 3) характер земельних книг; 4) дата і короткий зміст 
судового рішення; 5) шифр земельної книги чи витяг з неї (том, сторінка); 
6) прізвища осіб, котрим необхідно вручити рішення; 7) дата отримання рішення 
конкретним адресатом [9, c. 87]. 

Варто звернути увагу, що до середини 1860-х років документи крайових судів 
у Галичині вели німецькою, а після децентралізації монархії Габсбургів – 
переважно польською мовою. З одного боку, це можна пояснити ухваленням 
Конституції 1867 р., яка передбачала, що «всі народи є рівноправними і кожний 
народ має право берегти і плекати свою народність і мову» [21]. Основний 
документ держави гарантував рівноправність вживання крайових мов у школі, 
адміністрації і публічному житті. Вищий крайовий суд у Львові в своєму 
розпорядженні, згідно з конституційними нормами, теж гарантував вживання 
крайових мов у судовому процесі. З другого боку, стикаємося з випадками утисків 
прав української мови у судах Галичини. Наприкінці ХІХ ст. галицькі правники 
навіть складали взірці звернень зі скаргами на «не пошанування» української мови 
у крайових і повітових судах Галичини й Буковини [3, c. 2]. 

У структурі крайових судів існували й виконавчі органи: возні (wozny; судові 
пристави), судові екзекутори, посильні тощо. До їхніх обов’язків належало 
стеження за порядком під час судових засідань, допомога сторонам у виконанні 
судових рішень, вручення судових документів [11, арк. 1–6]. Початково возні 
належали до категорії службовців, яких призначав австрійський міністр юстиції, 
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однак з 1859 р. засади їхнього призначення були змінені [16, s. 175]. Більше того, 
1910 р. категорію возних вилучили з групи державних урядників, хоча вони й 
надалі працювали при судах. 

Отже, організація судової системи ЗУНР, зокрема окружних судів, мала за 
основу досвід діяльності колишньої австрійської системи у Галичині. Важливим 
чинником імплементації австрійського законодавства та організації судової влади 
на державно-правову площину ЗУНР стало те, що національний політичний провід 
був представлений, насамперед, правниками (К. Левицький, С. Дністрянський, 
Є. Петрушевич та ін.), котрі володіли не лише теоретичними правовими знаннями, 
а й мали досвід практичного застосування конкретних правових приписів. Під час 
здійснення судової реформи влада ЗУНР використовувала не лише австрійський 
досвід, але і враховувала власний, проводячи основну лінію на охорону й захист 
прав та інтересів не лише українського, корінного населення, а й національних 
меншин. Суд постановляв рішення чи вирок іменем Західноукраїнської Народної 
Республіки та повинен був непохитно захищати законність і правопорядок.  

Список використаних джерел 

1. Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772–
1918): навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 312 с. 

2. Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних 
відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. 904 с. 

3. Евин Ф. Правотар. Збірник обовязуючих цивільних і карних законів та приписів про 
права руської мови враз з взорами судових подань, скарг, внесень, жалоб, грамот, 
векселів і пр. і подань у справах адміністрацій них з приписами про штемпелеві, 
вписові і переносні належности. Жовква: Накладом автора, 1909. 936 с. 

4. Кондратюк О. Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини 
(1867–1918 рр.): автореф. дис.[…] канд. юрид. наук. 12.00.01 / Львівський державний 
університет внутрішніх справ. Львів, 2006. 23 с. 

5. Левицький К. Про новий цивільний процес в Австриї. Студія критична // Часопись правнича. 
Видавництво для теориї і практики. Львів. 1894. Рочникъ ІV (За перший чверть). С. 1–26. 

6. Старосольський В. Держава і політичне право. Частина друга. Подєбради: Видання 
«Видавничого т-ва при Українській Господарській Академії», 1924. 465 с. 

7. Тищик Б. Й. Західноукраїнська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і 
права. Львів : Тріада плюс, 2004. 392 с. 

8. Тищик Б., Бойко І. Історія держави і права України: акад. курс: підручник. Київ : Ін 
Юре, 2015. 808 с. 

9. Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском советском 
социалистическом государстве. Львов, 1955. 180 с. 

10. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у 
м. Львові). Ф. 146. Оп. 7. Спр. 4042 (Лист Міністерства внутрішніх справ про запровадження 
судів присяжних відповідно до вимог нового кримінально-процесуального кодексу, 1872 р.). 

11. ЦДІА України у м. Львові. Ф. 152. Оп. 1а. Спр. 87 (Розпорядження Вищого крайового 
суду про права і обов’язки возних, 1902 р.). 

12. Яковлів А. Цивільний процес: курс лекцій. Реґенсбурґ; Мюнхен: Український технічно-
господарський інститут, 1948. 79 с. 

13. Gondek M. Austriacka procedura karna z 1853 i 1873 roku w praktyce orzeczniczej sądów 
krakowskich // Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 1995. T. 16. S. 245–266. 



І. Ковальчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67  

 

44 

14. Grodziski S. Porównawcza historia ustrojów państwowych. Kraków: Universitas, 1998. 364 s. 
15. Kotliński T. Sąd Obwodowy w Wadowicach. Jego prezydenci i radcy (1882–1899) // 

Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny. 2015, nr 18. S. 26–41. 
16. Malec D. Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku // Studia z 

dziejów państwa i prawa polskiego. Kraków–Lublin–Łódż, 2011. Nr. XIV. S. 199–213. 
17. Materniak-Pawłowska M. Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku // 

Czasopismo prawno-historyczne. 2014. Tom LXVI. Zeszyt 1. S. 121–148. 
18. Materniak-Pawłowska M. Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939 // Czasopismo 

prawno-historyczne. 2011. Tom LXIII. Zeszyt 1. S. 63–110. 
19. Płaza S. Historia prawa w Polsce. Część II. Polska pod zaborami. Kraków: W-wo «Księgarnia 

Akademicka», 1993. 208 s. 
20. Redzik A. Recenzja rozprawy doktorskiej: Jakub Kotliński, Sądownictwo w Galicji 

Wschodniej w latach 1855–1914. Lublin, 2015, ss. 260 URL: https://www.kul.pl/files/983/-
mgr_jakub_kotliski/ Recenzja_dra_hab._Adama_Redzika.pdf. 

21. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, 1867 URL: http://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?apm=0&aid=rgb&datum=18670004&seite=00000389&zoom=2. 

22. Stebelski P. Sądy przysięgłych i sądy ławnicze. Lwów, 1910. 28 s. 
23. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1874. 

Lwów: Z drukarni E. Winiarza, 1874. 830 s.  
24. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 

1911. Lwów : Z drukarni Władysława Łozińskiego, 1911. 1546 s. 

References 

1. Bojko, I. Y. (2017). Halychyna u derzhavno-pravovij systemi Avstrii ta Avstro-Uhorschyny 
(1772–1918). L’viv: LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian). 

2. Boiko, I. Y. (2014). Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh, kryminalnykh ta 
protsesualnykh vidnosyn v Ukraini (IX–XX st.): navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. 
zakladiv. L’viv : Vydavn. Tsentr LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian). 

3. Evyn, F. (1909). Pravotar. Zbirnyk oboviazuiuchykh tsyvilnykh i karnykh zakoniv ta prypysiv 
pro prava ruskoi movy vraz z vzoramy sudovykh podan, skarh, vnesen, zhalob, hramot, 
vekseliv i pr. i podan u spravakh administratsii nykh z prypysamy pro shtempelevi, vpysovi i 
perenosni nalezhnosty. Zhovkva: Nakladom avtora. (in Ukrainian). 

4. Kondratiuk, O. (2006). Sudova systema ta sudochynstvo v Halychyni u skladi Avstro-
Uhorshchyny (1867–1918 rr.): Avtoref. dys.[…] kand. yuryd. nauk. 12.00.01. L’viv, 
Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. (in Ukrainian). 

5. Levytskyi, K. (1894). Pro novyi tsyvilnyi protses v Avstryi. Studiia krytychna. Chasopys 
pravnycha. Vydavnytstvo dlia teoryi i praktyky 4, 1–26. (in Ukrainian). 

6. Starosolskyi, V. (1924). Derzhava i politychne pravo. Chastyna druha. Podiebrady: 
Vydannia «Vydavnychoho t-va pry Ukrainskii Hospodarskii Akademii». (in Ukrainian). 

7. Tyshchyk, B. Y. (2004). Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika (1918–1923). Istoriia 
derzhavy i prava. Lviv: Triada plius. (in Ukrainian). 

8. Tyshchyk, B., Boiko, I. (2015). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: akad. kurs: pidruchnyk. 
Kyiv: In Yure. (in Ukrainian). 

9. Uchrezhdenyia Zapadnoi Ukrayny do vossoedynenyia ee v edynom Ukraynskom sovetskom 
sotsyalystycheskom hosudarstve (1955). L’vov. (in Russian). 

10. Rozporiadzhennia Vyshchoho kraiovoho sudu pro prava i oboviazky voznykh (1902). Tsentralnyi 
derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi, fond 152, opys 1a, sprava 87. (in Polish). 

11. Lyst Ministerstva vnutrishnikh sprav pro zaprovadzhennia sudiv prysiazhnykh vidpovidno do 
vymoh novoho kryminalno-protsesualnoho kodeksu (1872 r.). Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi 
arkhiv Ukrainy u m. Lvovi, fond 146, opys 7, sprava 4042. (in Polish). 



І. Ковальчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 45 

12. Yakovliv, A. (1948). Tsyvilnyi protses: kurs lektsii. Regensburg; Miunkhen: Ukrainskyi 
tekhnichno-hospodarskyi instytut. (in Ukrainian). 

13. Gondek, M. (1995). Austriacka procedura karna z 1853 i 1873 roku w praktyce orzeczniczej 
sądów krakowskich. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 16, 245–266. 

14. Grodziski, S. (1998). Porównawcza historia ustrojów państwowych. Kraków: Universitas. 
15. Kotliński, T. (2015). Sąd Obwodowy w Wadowicach. Jego prezydenci i radcy (1882–1899). 

Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, 18, 26–41. 
16. Malec, D. (2011). Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. 

Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, 14, 199–213. 
17. Materniak-Pawłowska, M. (2014). Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w 

XIX wieku. Czasopismo prawno-historyczne LXVI. Zeszyt 1, 121–148. 
18. Materniak-Pawłowska, M. (2011). Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939. 

Czasopismo prawno-historyczne LXIII. Zeszyt 1, 63–110. 
19. Płaza, S. (1993). Historia prawa w Polsce. Część II. Polska pod zaborami. Kraków: W-wo 

«Księgarnia Akademicka». 
20. Redzik, A. Recenzja rozprawy doktorskiej: Jakub Kotliński, Sądownictwo w Galicji 

Wschodniej w latach 1855–1914. Lublin, 2015, ss. 260. Retrieved from https://www.kul.pl/ 
files/983/mgr_jakub_kotliski/ Recenzja_dra_hab._Adama_Redzika.pdf. 

21. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, 1867. Retrieved from http://alex.onb.-
ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=rgb&datum=18670004&seite=00000389&zoom=2. 

22. Stebelski, P. (1910). Sądy przysięgłych i sądy ławnicze. Lwów. 
23. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1874. 

(1874). Lwów: Z drukarni E. Winiarza. 
24. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1911. 

(1911). Lwów: Z drukarni Władysława Łozińskiego. 

THE ROLE OF THE AUSTRIAN REGIONAL COURTS 
IN GALICIA EXPERIENCE IN FORMATION OF DISTRICT 

COURTS OF THE WESTERN UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC 
I. Kovalchuk 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000, 
e-mail: ivankovalchuk.is.ivan2@gmail.com 

The article deals with the experience of the Austrian regional courts in Galicia, which was 
applied to form the district courts of the Western Ukrainian People’s Republic. It is noted that 
as a result of the reform of Austrian justice in the middle of the 19th century a tripartite court 
system was created, where the regional courts were the courts of first instance (acting as 
courts of first instance in separate civil and complex criminal cases). In Galicia, as part of the 
Austrian Empire, the regional courts began their activities in 1855, in particular in L’viv, Krakow 
and Chernivtsi, while the rest were called district (first, also the border), and their number 
varied from 9 to 15 years at different times. The regional courts in Galicia were headed by the 
presidents and structurally each regional court was divided into civil and criminal departments 
(senates). In addition, they comprised a court chancellery, a division of civil-court deposits, a 
prison, a department in commercial affairs. 

It was shown that the regional court served as a court of first and second instance. He 
decided on complaints about the decisions of district courts, complaints about the image of a 
person in the state of the defendant, appeal to the sentences. In addition, he supervised the 
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activities of the county courts, was a disciplinary court for court officials in his judicial district, 
who decided to admit to the lawyer’s oath. The district courts had the right of judicial review of 
administrative orders. At the same time, the right of judicial review was extended to all types of 
norms, which were called orders: from ministries to local self-government bodies. The judge 
had the right to declare invalid an order that contravened one of the laws or did not have a 
proper form of disclosure (for example, a police order). 

It was noted that the organization of the ZUNR judicial system, in particular of the district 
courts, was based on the experience of the former Austrian system in Galicia. An important 
factor in the implementation of Austrian law and the organization of the judiciary of the ZUNR 
was that the national political leadership was presented, first of all, by lawyers (K. Levytskyi, 
S. Dnistryanskyi, E. Petrushevych, etc.), who owned not only theoretical knowledge in a 
particular field, but as well had the experience of practical application of specific legal 
requirements. 

Keywords: district court, regional court, judicial system, judiciary, ZUNR. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ 
В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

А. Кольбенко 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул.Університетська,1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: kolbenko.a@gmail.com 

Досліджено правові джерела та особливості регулювання освіти в ЗУНР. Показано 
історичні передумови формування державності на території Західної України. З’ясовано 
роль Державного Секретаріату – уряду ЗУНР та діяльність у його складі секретаріату 
освіти і віросповідань. Проаналізовано значення особистого вкладу в розвиток освіти 
керівників секретаріату освіти і віросповідань – О. Барвінського та А. Артимовича. 

Досліджено зміст та значення законів – «Про основи шкільництва» від 13 лютого 
1919 року, «Про уповноваження державного секретаріату освіти і віросповідань одержавити 
українські приватні гімназії та учительські жіночі семінарії» від 14 лютого 1919 р., резолюції 
УНРади «Про підвищення зарплати учителям середніх шкіл» від 15 лютого 1919 р. та ін. 

Зроблено висновки, що регулювання освіти в ЗУНР відбувалося за допомогою 
належної правової бази, однак гострою залишалася кадрова проблема. 

Ключові слова: утворення ЗУНР, державний секретаріат освіти і віросповідань, 
правове регулювання освіти. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.047 

Освіта завжди була і залишається важливою сферою виховання підростаючого 
покоління. Особлива значущість освіти проявляється при зміні або реформуванні 
суспільних відносин, при переході від одних до інших якісних стандартів суспіль-
ного життя. 

Початок ХХ ст. був ознаменований крахом двох найбільших імперій – 
Австро-Угорщини та Російської. Ця подія значно вплинула на подальшу долю 
українського населення, яке віками мріяло про відновлення власної державності. 
Зокрема, на теренах Східної Галичини, Буковини та Закарпаття була утворена 
Західноукраїнська Народна Республіка, у якій важливою проблемою було нала-
годження національної освіти для українців, які тут проживали. Тематику діяль-
ності ЗУНР досліджувало багато відомих науковців. Зокрема, Б. Тищик, 
М. Кобилецький, О. Вівчаренко, І. Нагаєвський, С. Макарчук, О. Карпенко та 
інші. Однак їхні загальні та спеціальні дослідження лише фрагментарно торка-
лися проблеми правового регулювання освіти, а тому завданням цієї статті є 
детальніше розкрити її та дослідити. 

Ще до припинення існування Австро-Угорської імперії, в жовтні 1917 р. 
представники української галицької інтелігенції почали готуватися до творення 
майбутньої української державності. Зокрема, вони підготували, а 19 грудня 
1917 р. оприлюднили у Віденському парламенті заяву, що галицькі землі є 
складовою частиною Української Київської держави ІХ–ХІV ст. і що галицький 
народ має відчуття єдності з усім українським народом. Через те Східна Галичина 
повинна перебувати або в складі Австро-Угорщини, як окремий коронний край, 
або прилучитися до Української Народної Республіки над Дніпром [9, с. 172].  
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У заяві наголошено, що в 1866 р. українські галицькі землі проти волі 
населення були прилучені Австрією до князівства Кракова, Освенціма і Заторії. 
Тепер Українське парламентське представництво протестує проти дальших планів 
зв’язувати ці землі в будь-який спосіб з Польщею. Українці не мають нічого проти 
права поляків влаштувати собі життя на власних землях, але ніколи не зречуться 
свого права на самовизначення [9, с. 173]. 

На підставі умов Брестського мирного договору Австрія погодилася створити 
з Галичини і Буковини окремий коронний край. Однак це не зовсім влаштовувало 
поляків. Тому Українське парламентське представництво під проводом митрополита 
Андрея Шептицького вирішило скликати у Львові Конституційну комісію і 
18 жовтня 1918 р. поставити австрійський уряд перед фактом творення української 
держави у складі Галичини та Буковини. 

З цією метою 18 жовтня 1918 р. у Львові зібралася Конституційна комісія, яка 
прийняла назву Українська Національна Рада. До неї увійшли обрані народом 
українські посли до парламенту у Відні, члени Палати панів, українські посли 
галицького і буковинського сеймів та по три делегати від кожної з тогочасних 
політичних партій. Тобто, це були політично свідомі та освічені люди, більшість із 
яких – це випускники Віденського, Львівського, Чернівецького та інших університетів.  

Конституційна комісія вирішила наступне: 
1. всі українські землі під орудою Австрії становлять одну етнографічну 

цілісність; 
2. тепер вони представляють окрему Українську державу; 
3. всі національні меншини мають вислати до Української Національної Ради 

своїх делегатів; 
4. УНРада прийме найближчим часом конституцію для нової держави; 
5. УНРада прийме рішення, що на майбутній Мирній конференції український 

народ презентуватимуть його власні представники, бо від цього часу австрійська 
влада не має права говорити від імені незалежної України [9, с. 175]. 

Наступного дня Рада утворила три комісії (делегатури) з функціями вищої 
виконавчої влади: загальну виконавчу під керівництвом Євгена Петрушевича, 
організаційну з Костем Левицьким на чолі (для Галичини і Закарпаття) та для 
Буковини на чолі з Омеляном Поповичем. Була таким способом обрана Президія 
УНРади, яка представляла УНРаду в період між сесіями [10, с. 18–19]. 

Потрібно зазначити, що сам факт проголошення українцями своєї влади у 
Східній Галичині, Північній Буковині та Закарпатті ще не означав, що вона їм 
беззастережно належала. Фактично всією повнотою влади в краї у той час володіла 
австрійська та угорська адміністрація. Свої претензії щодо володіння Східною 
Галичиною висувала і відновлена польська держава. Тому для молодої західно-
української держави першочергової вагомості набувало питання наповнення 
реальним змістом постанов УНРади від 18–19 жовтня не лише в плані розбудови 
державного життя, чим займалася Галицька (львівська) делегація УНРади, а 
насамперед, у плані утвердження української влади в краї силою зброї [1, с. 91]. 

З цією метою Українська військова організація утворила Центральний 
військовий комітет на чолі зі сотником УСС (українських січових стрільців) 
Дмитром Вітовським [10, с. 19]. 

Велику увагу керівники ЗУНР приділяли також і освітнім питанням. Вони 
розуміли, що від добре налагодженої шкільної освіти побудувати національну 
державу буде дуже важко. Адже дотепер шкільництво в Галичині та Буковині 
визначилося австрійськими законами, які були прийняті переважно в кінці ХІХ ст. 
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Зокрема австрійський державний закон від 25.05.1869 р. відділив школу від церкви. 
Ним було передано нагляд над школою крайовим, повітовим (окружним) і 
місцевим шкільним радам. Внутрішній устрій народного і професійного 
шкільництва, склад і компетенції надзірних органів залишено крайовим законам. А 
справи середніх і високих шкіл належали до компетенції центральної влади у 
Відні. Організація народних шкіл була визначена рішенням Шкільної Крайової 
Ради у 1863 р., а згодом деякі зміни були запроваджені в 1893 р.. Школи ділилися 
на сільські, маломістечкові та міські. Шкільна Крайова Рада неохоче погоджу-
валася на створення таких шкіл по українських селах. Тому там були тільки 
переважно школи з одно або дворічним навчанням. До таких народних шкіл в 
останні роки перед Першою світовою війною ходило приблизно 670 000 дітей, з 
них до українських близько 440 000. Дуже рідко українці мали такі народні школи 
у містах, тому українська молодь ходила здебільшого до польських шкіл [5, с. 928]. 

До середніх шкіл належали гімназії і реальні школи. За кожну нову українську 
гімназію українцям доводилося багатьма роками вести важку боротьбу. Перед 
Першою світовою війною українці мали лише 6 українських гімназій (у Львові, 
Перемишлі, Коломиї, Тернополі, Станіславові і філію гімназії у Львові) та 
паралельні класи при польських гімназіях у Бережанах та Стрию. Водночас поляки 
мали 39 гімназій і 11 реальних шкіл, а німці – гімназію у Львові [5, с. 929].  

Коли виявилося, що добитися поширення українських державних шкіл не 
можна, українці взялися до організації власного приватного шкільництва, переваж-
но гімназій і учительських семінарій [5, с. 929]. Подібна ситуація була і на 
Буковині та Закарпатті. 

Тому вже після створення 9 листопада 1918 р. Українською Державною Радою 
Державного Секретаріату – уряду ЗУНР, з 14 Державних секретаріатів вагоме 
місце займав секретаріат освіти і віросповідань. Його очолив уродженець Терно-
пільщини – Олександр Барвінський. Він навчався у Тернопільській гімназії, яку 
закінчив у 1865 р., а потім навчався у Львівському університеті, де вивчав історію, 
українську та польську філологію, а як додаткові – філософію, педагогіку, класич-
ну філологію, почав вивчати чеську, сербську та російську мови. 

Довголітня педагогічна діяльність О. Барвінського, авторство низки шкільних 
підручників, праця в українських педагогічних товариствах та крайовій шкільній 
раді безумовно зробили його найвизначнішим авторитетом із питань шкільництва. 
За час керівництва О. Барвінського розпочалася розробка законодавчої бази для 
освітньої сфери в ЗУНР. Колишні австрійські навчальні заклади були оголошені 
державними, націоналізовано також низку приватних українських середніх нав-
чальних закладів і вчительських семінарій. У школах запроваджувалося навчання 
українською мовою та загальний наголос робили на вивченні української літератури та 
історії. За національними меншинами визнавали право здобувати освіту рідними 
мовами. Тому, оскільки до українських середніх шкіл і гімназій записалося чимало 
єврейських дітей, які погано володіли українською мовою, то в якості допоміжної 
мови з ними частково вели заняття польською і єврейською мовами [10, с. 82]. 

З переїздом Державного секретаріату ЗУНР наприкінці грудня 1918 р. до 
Станіславова та у зв’язку з відставкою глави уряду К. Левицького, новоутворений 
Виділ УНРади затвердив новий склад уряду на чолі з С. Голубовичем, у якому 
посаду державного секретаря освіти і віросповідань зайняв уродженець Буковини – 
А. Артимович, який з відзнакою закінчив гімназію у Чернівцях, а потім класичну 
філологію Чернівецького університету. За часи керівництва А. Артимовича секре-
таріат поділявся на чотири відділи: спеціальних (професійних) шкіл, народного 



А. Кольбенко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67  

 

50 

шкільництва, середніх шкіл і гімназій, віросповідних справ. Передбачалося також 
створення відділу видавництва шкільних підручників. Цьому секретаріату 
підпорядковувалися повітові шкільні комісаріати, а через них – адміністрація всіх 
середніх і спеціальних шкіл. Він видавав свій друкований орган – «Вісник держав-
ного секретаріату освіти і віросповідань», у якому друкувалися розпорядження 
секретаріату, призначення на роботу та переміщення по службі, проекти передба-
чуваних змін у системі освіти тощо [7, с. 17]. 

Саме за часи керівництва секретаріатом А. Артимовичем було підготоване та 
прийнято велику кількість нормативних актів, які стосувалися регулювання освіти 
в ЗУНР. 

Зокрема, 13 лютого 1919 р. УНРадою було прийнято закон «Про основи 
шкільництва» [3, с. 10–11]. У ньому було передбачено, що всі публічні школи в 
Західній області Української Народної Республіки є державними, а вчителі 
державними службовцями. Однак зі згоди відповідної шкільної влади дозволялося 
засновувати і приватні школи. Визначено також, що мовою викладання та 
урядовою мовою в усіх державних школах є українська. А національним менши-
нам дозволено викладати їх рідною мовою. Наступного дня, 14 лютого 1919 р. 
було прийнято закон «Про уповноваження державного секретаріату освіти і віро-
сповідань одержавити українські приватні гімназії та учительські жіночі 
семінарії». Згідно з цим законом одержавлювалися українські приватні гімназії в 
Долині, Городенці, Копиченцях, Чорткові і Яворові, а також учительські жіночі 
семінарії в Коломиї, у Львові та Тернополі. Завдяки цим законам за часи ЗУНР 
було відкрито близько 30 українських середніх шкіл, з них – 20 гімназій, 3 реальні 
школи, 7 учительських чоловічих і жіночих семінарій [3, с. 11]. 

Проте різко відчувався брак досвідчених учительських кадрів, і тому 
приймали на роботу вчителями, навіть людей без певних університетських студій. 
Водночас, у деяких гімназіях не відкривали старших класів, бо, як писав 
очевидець, «майже вся молодь записалася добровольцями у військо» [5, с. 217]. 

Влада ЗУНР приділяла також велику увагу і соціальному захисту вчителів. І з 
цією метою нею було прийнято низку законодавчих актів. Зокрема, 15 лютого 
1919 р. видано резолюцію УНРади «Про підвищення зарплати учителям середніх 
шкіл». Цим документом було визначено, що до остаточного законодавчого 
визначення зарплати учителям середніх шкіл, які ще не склали спеціальних 
учительських іспитів, але які виконували свої обов’язки, річну оплату в розмірі 
2 000 корон на рік, а які вже склали спеціальні вчительські іспити – в розмірі 2 400 
корон. Окрім того, за навчальні години понад норму доплачували відповідно 192 та 
240 корон на рік, а за викладання фізичної культури, малювання, каліграфії і співів 
додатково по 128 і 160 корон на рік [2, с. 3]. 16 лютого було прийнято спеціальне 
розпорядження, яким було встановлено пенсії вчителям-пенсіонерам, вдовам і 
сиротам по вчителях. Розміри заробітної плати і пенсії встановлювали залежно від 
кваліфікації, стажу роботи і кількості членів сім’ї – утриманців [10, с. 82]. 10 квітня 
1919 р. було прийнято закон «Про заробітну плату народних і виділових вчителів», 
де, крім визначення заробітної плати, за керівниками шкіл закріплювалося право на 
проживання у вільному помешканні шкільного будинку, яке повинно було склада-
тися не менше як з двох кімнат і кухні [4, с. 56–57]. 

Усі педагоги державних шкіл повинні були скласти службову присягу на 
вірність державі і народу. Зокрема, присяга мала такий зміст: «Я … іменований на 
становище Української Народної Республіки обіцяю, що мої з тим урядом (з цією 
службою) одержані обов’язки виконуватиму згідно моїх найкращих знань і згідно з 
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моєю совістю. Всі мої сили присвячу для добра Української Народної Республіки, 
її інтереси та скарбові доходи берегтиму у всяких відносинах. Наказам моїх 
зверхників буду завжди послушний» [3, с. 20–21]. 

Для полегшення вступу дітей у середні фахові школи, гімназії та відповідної їх 
до цього підготовки розпорядженням Державного секретаріату освіти і віроспо-
відань від 1 травня 1919 р. в усіх повітових містах відкривалися підготовчі курси 
для дітей. Уряд виділив для них відповідні кошти і запаси харчів [6, с. 218].  

У зв’язку зі зростанням цін на товари першої необхідності й продовольство 
всім державним службовцям, у тому числі і вчителям, а також пенсіонерам, вдовам 
і сиротам декілька разів виплачували так звану «одноразову надзвичайну 
допомогу» [6, с. 218]. 

У цей час було розпочато підготовчу працю над серйозною реформою 
шкільної справи, необхідність якої для українських властей була очевидною. При 
Державному секретаріаті освіти і віросповідань створено відповідну компетентну 
комісію, до якої залучено досвідчених фахівців та представників громадськості. 
Комісія розробила детальну анкету, яку було розіслано в усі повіти, щоб місцеві 
вчителі і широка громадськість – «від робітника і священика до адвоката» – могли 
висловити свої міркування і пропозиції. 

Почалася робота з розробки нових підручників і шкільних програм. Спеціаль-
ним законом УНРади утворено державне видавництво шкільних підручників і 
книжок. Усім школам запропоновано користуватися тільки тими підручниками і 
книжками, які видало це видавництво [10, с. 83]. 

Розпочато приготування до відкриття давно омріяного українського універси-
тету. Оскільки Львів перебував у польських руках, то було тимчасово відкрито 
університетські філософське і правниче відділення у Станіславові, щоб студенти 
старших курсів закінчили навчання.  

Державне секретарство освіти і віросповідань взяло під свою опіку справи 
культури і мистецтва, виділило субсидії і вживало інших заходів для відкриття 
театрів, бібліотек, видало розпорядження збирати і зберігати в бібліотеках і архівах 
зразки всієї друкованої продукції, яка видавалась у ЗУНР [6, с. 219].  

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: 
– утворення ЗУНР було важливим етапом у творенні української державності. 

Він показав безперервне прагнення українського народу до єднання та соборності; 
– керівництво ЗУНР добре розуміло значущість освіти у творенні української 

державності, дбало про її розвиток, забезпечувало її правове регулювання у вигляді 
законів, розпоряджень та наказів. Однак для ефективного розвитку освіти не 
завжди вистарчало кваліфікованих кадрів та матеріальних засобів і коштів; 

– значну особисту роль у розвитку освіти відіграли керівники державного 
секретарства освіти і віросповідань – О. Барвінський та А. Артимович. Їхні знання, 
управлінський талант і досвід дали можливість за досить короткий термін налагодити 
належну систему освіти, підготувати кадри, шкільні програми та законодавство; 

– основними законодавчими актами, які регулювали освіту в ЗУНР були: закон 
«Про основи шкільництва», закон «Про уповноваження державного секретаріату 
освіти і віросповідань одержавити українські приватні гімназії та учительські 
жіночі семінарії», закон «Про мови», розпорядження «Про приватні школи», «Про 
службову присягу учителів» та ін.  

– керівництво ЗУНР дбало також про соціальний захист учителів. Зокрема, їм 
декілька разів збільшували заробітні плати, забезпечували пенсіями, допомогами 
та надавали приміщення для проживання; 
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– розвиток освіти в ЗУНР заклав основу для виховання наступних поколінь 
борців за утвердження української держави. 
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The legal sources and features of education issues regulation in the Western Ukrainian 
People's Republic (further – ZUNR) are researched. The historical preconditions of statehood 
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formation on the territory of Western Ukraine are shown; the role and features of the State 
Secretariat of Education and Creed are determined. The activity of the heads of the 
Secretariat – O. Barvinsky and A. Artymovych, are analyzed. Under their governance former 
Austrian educational institutions were declared state-owned and a number of national 
Ukrainian educational institutions and teachers' seminaries were nationalized and Ukrainian 
was used as an instruction language at schools. The secretariat was divided into four 
divisions: special (professional) schools, public schooling, secondary schools and gymnasiums 
as well as the division of confessional affairs. It published «The Herald of the State Secretariat 
of Education and Creed» which contained the Secretariat's orders on appointment and 
promotion at work, as well as projects of predictable changes in the education system, etc. 

The law «On the basis of schooling» of February 13, 1919, was one of the most important 
legal acts regulating educational issues. It stipulated that all public schools in the Western 
region of the Ukrainian People's Republic were state-owned, and teachers were civil servants. 
Ukrainian was determined to be the instruction language in all public schools, as well as the 
state language in all governmental institutions, moreover, national minorities were allowed to 
teach in their mother tongue.  

The lack of experienced teaching staff was sharply felt, and therefore, people without 
university degree were hired frequently. 

The authorities of ZUNR as well paid attention to the social protection of teachers, and for 
this purpose a number of legislative acts concerning wages, pensions and various benefits 
were adopted. 

All teachers of public schools were supposed to make an official oath of allegiance to the 
state and the people. 

In conclusion, the leaders of the Western Ukrainian People's Republic understood the 
significance of education in the creation of Ukrainian statehood, took care of its development, 
and ensured its legal regulation in the form of laws and orders. Though, they were lacking 
skilled personnel, material resources and funds for the effective development of education. 

Keywords: formation of ZUNR, state secretary of education and creed, legal regulation of 
education. 

Стаття: надійшла до редакції 20.10.2018 
прийнята до друку 01.11.2018 

 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67. С. 54–64 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2018. Issue 67. P. 54–64 

© Липитчук О., Лешкович Н., 2018 

УДК 34:327](477.8)»1918/1923» 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА: 
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДО 100-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ) 

О. Липитчук, Н. Лешкович  
*Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: luputchyk@ukr.net  

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

e-mail: leshkovych@bigmir.net  

Обґрунтовано право ЗУНР на міжнародне визнання та реалізацію ідеї самостійного 
існування власної держави. Охарактеризовано дипломатичні заходи українських політиків, 
спрямовані на здобуття міжнародного визнання у протидії спробам інкорпорації Галичини 
до складу Польщі. Проаналізовано норми міжнародних договорів, укладених у межах 
міжнародних конференцій, які визначали державно-правовий статус ЗУНР. Простежено 
зміни в державно-правовому статусі ЗУНР у період її діяльності. 

Ключові слова: ЗУНР, українська державність, міжнародна політика, дипломатія, 
конференція, місія, мирний договір. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.054 

Після проголошення ЗУНР на українських землях колишньої Австро-Угорщини 
здобуття її юридичного міжнародного визнання як суб’єкта міжнародних відносин 
стало можливим на підставі рішень міжнародних мирних договорів, які визначали 
устрій у повоєнній Європі. Проблема актуалізувалася тим, що відроджена 
Польська держава намагалася узаконити свої права на Східну Галичину. Аналіз 
міжнародної ситуації, правових норм міжнародних договорів та напрямів диплома-
тичної діяльності українських політиків дає змогу виявити їх успіхи і прорахунки. 

Проблема визначення міжнародно-правового статусу ЗУНР та міжнародної 
діяльності її урядів стала предметом наукових праць О. Карпенка, Б. Тищика, 
О. Вівчаренка, М. Литвина, Т. Галицької-Дідух та ін. Хоча дослідження цього 
питання має значні перспективи, проте можна говорити про певні підсумки і 
виділити деякі напрацювання. 

Метою статті є з’ясувати особливості міжнародної діяльності урядів ЗУНР, охаракте-
ризувати геополітичні реалії, в яких визначався державно-правовий статус ЗУНР. 

Західні землі сучасної України наприкінці Х ст. увійшли до складу Київської 
Русі. У 1199 р. на цій території утворилося могутнє Галицько-Волинське князівство, 
яке у своїй зовнішній політиці орієнтувалося на Західну Європу [1, с. 89–444]. У 
середині XIV ст. польський король Казимир ІІІ захопив галицькі землі та приєднав 
їх до своєї держави. Більша частина Волині потрапила до Литви. Ці землі 
перебували у складі Польщі, а згодом Речі Посполитої (з 1569 р.) до її першого 
поділу у 1772 р., унаслідок якого галицькі землі увійшли до Австрії. Волинь за 
наступними поділами відійшла до Росії. Галицькі землі були штучно об’єднані 
австрійською владою з польськими у так званий «Коронний край Галичини і 
Лодомерії з великим князівством Краківським і князівствами Освенцімським і 
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Заторським» [10, с. 7]. У 1774 р. до Австрії увійшла Буковина, яку приєднали до 
«королівства Галичини і Лодомерії». Закарпаття ще у XVI ст. разом з Угорщиною 
потрапило під владу Австрії [20, с. 13].  

Перша світова війна призвела до кардинальних геополітичних змін на 
міжнародній арені. В результаті Лютневої революції 1917 р. впала Російська 
імперія Романових. На її теренах постала Українська Народна Республіка (листопад 
1917 р.). Унаслідок воєнних поразок та під тиском антиімперських сил почала 
розпадатися Австро-Угорська імперія Габсбургів. Перед українськими політиками 
Австро-Угорщини постали перспективи відновлення української державності [11, 
с. 93]. Надії на допомогу українських політиків Наддніпрянщини були марними. 
Як зауважив галицький політик, депутат рейхсрату Австрії Лонгин Цегельський 
«Об’єднувати Галичину, більш-менш упорядковану та зорганізовану, з такою 
Україною, національно-несвідомою, занархізованою та збольшевиченою – вважали 
ми крайнім ризиком…» [22, с. 31]. 

Намагаючись врятувати монархію, імператор Карл І 16 жовтня 1918 р. видав 
маніфест, у якому йшлося про перетворення Австро-Угорщини у федеративну 
державу. «Коронні землі» одержали право створити свої представницькі органи – 
Національні Ради, але про державне самовизначення не йшлося. На підставі цього 
документа українські посли австрійського парламенту, галицького і буковинського 
сеймів, представники політичних партій, духовенства обрали 18 жовтня 
Українську Національну Раду (УНРада) як тимчасовий український парламент [7, 
с. 87–89]. До неї увійшли, як зазначив Л. Цегельський, «люди заслужені, розумні, 
світлі чесні та віддані своєму народові серцем і душею. Кожен із них був 
знаменитим промовцем і парламентарем» [22, с. 208]. Головою УНРади було 
обрано Євгена Петрушевича. 

Українські політики ще покладали надії на легальне здобуття державної влади 
шляхом переговорів з австрійською владою. Проте австрійський двір не збирався 
надавати самостійність національним державам [7, с. 88–89]. Водночас і поляки 
активізували підготовку відновлення Польської держави та узаконення своїх прав 
на Східну Галичину. Спільні і злагоджені дії українських політиків та військових 
завершилися успішним повстанням (в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р.), 
унаслідок якого на території Східної Галичини було встановлено українську владу. 
Л. Цегельський, який був безпосереднім учасником цих подій, у своїх спогадах 
записав: «Одна епоха скінчилася, інша почалася» [22, с. 49]. 

УНРада звернулася до народу з програмним Маніфестом, у якому Західно-
українська держава проголошувалася як правова парламентська республіка. Українсь-
ка влада декларувала загальне виборче право, рівність усіх громадян незалежно від 
віри, мови, стану чи статі перед законом та соціальний захист [7, с. 110–111]. Було 
сформовано уряд – Державний секретаріат, який очолив Кость Левицький. У складі 
Державного секретаріату було 14 Державних секретарств на чолі з державними 
секретарями. Водночас було вирішено питання про державний устрій та назву держави – 
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) [20, с. 156]. До її складу входили: 
Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття, тобто землі колишньої Австро-
Угорської монархії, населені українцями. На початку листопада територія ЗУНР за 
площею становила 70 тис. км2, на якій поживало 6,2 млн. осіб. Проте у таких розмірах 
ЗУНР проіснувала недовго, оскільки впродовж місяця майже половину її території 
окупували Польща і Румунія, наприкінці року – Угорщина, а в квітні-травні 1919 р. 
Чехо-Словаччина. Отже, фактично держава ЗУНР охоплювала лише територію 
Східної Галичини [12, с. 106]. 
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У схваленому УНРадою «Тимчасовому Основному законі про державну 
самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії» визначено 
конституційні засади української держави. ЗУНР розбудувалася як самостійна, 
правова, соціальна і демократична держава, верховенство влади в якій мало 
належати її народу [20, с. 158–159]. 

Отже, уже в перші дні приходу до влади УНРади були сформовані всі 
державно-правові інституції, функціонування яких створювало умови для 
відродження та розбудови української державності. Поряд із планами національно-
державного будівництва перед очільниками ЗУНР постала проблема формування 
концептуальних засад зовнішньої політики, визначення її пріоритетів. Галицькі 
політики усвідомлювали, що доля української державності здебільшого залежала 
від її міжнародного визнання. З цією метою в уряді було створено Державне 
секретарство зовнішніх справ. Загальне керівництво дипломатичною діяльністю 
ЗУНР провадив Президент ЗУНР Євген Петрушевич; оперативне – державні секре-
тарі зовнішніх справ Василь Панейко, Лонгин Цегельський, Михайло Лозинський 
та уповноважені в закордонних справах екзильного уряду ЗУНР у Відні Степан 
Витвицький і Кость Левицький [3, с. 20–21]. 

Проте міжнародна діяльність очільників ЗУНР ускладнювалася багатьма чин-
никами. Поява ЗУНР занепокоїла представників панівних сусідніх націй, в руках яких 
на цій території перебувала реальна влада: поляків у Східній Галичині, угорців на 
Закарпатті і румунів у Північній Буковині. Зарубіжні монополії так само мали тут свої 
інтереси, особливо нафтові у Дрогобицько-Бориславському районі [7, с. 377]. 

Від самого початку ЗУНР опинилася на перехресті стратегічних інтересів 
великих і сусідніх держав. Якщо в зовнішньополітичних планах Франції доміну-
вала ідея утворення «Великої Польщі», яка мала стати стабілізуючим фактором в 
регіоні, то Великобританія декларувала підтримку «малим народам», а США 
виступали за демократизацію Східної Європи зі збереженням неподільності Росії 
[5, с. 348]. 

Орієнтація галицьких українських політиків на Австро-Угорщину і Німеччину 
під час Першої світової війни позбавила уряд ЗУНР офіційних зв’язків з урядами 
Антанти і США [3, с. 21]. Встановлені урядом ЗУНР дипломатичні відносини з 
низкою держав не гарантували державного суверенітету, оскільки європейські 
післявоєнні кордони формувалися у процесі Паризької мирної конференції 
укладанням низки міжнародно-правових договорів [15, с. 8–9]. 

Поляки з перших днів існування ЗУНР стали чинити військовий опір, що 
призвело до українсько-польської війни. Відроджену Польську державу вони 
уявляли як реставрацію Речі Посполитої в межах кордонів 1772 р. і тому висували 
претензії до українських етнічних територій. Польський політик Р. Дмовський, 
обґрунтовуючи необхідність інкорпорації західноукраїнських земель Польщею, 
намагався довести, що в Галичині немає, крім поляків інших народів, які б були 
здатні забезпечити управління краєм [3, с. 21]. Маючи потужні дипломатичні 
зв’язки з країнами Антанти, США та використовуючи недостатню поінформова-
ність про українську проблему, поляки розгорнули широку пропагандистську кам-
панію, стверджуючи, що ЗУНР і Українська Галицька Армія – «австро-німецька 
інтрига» [18, с. 104]. 

З іншого боку, російські більшовики, прагнучи втілити в життя ідею світової 
пролетарської революції, намагалися якщо не повернути, то принаймні кон-
тролювати західні землі колишньої імперії, як плацдарм для подальшої експансії 
[8, с. 80–87]. 
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Входження українських етнічних земель до складу різних монархій упродовж 
віків визначили особливості процесу державотворення на початку ХХ століття. 
Лідери п’ятьох проголошених українських держав, враховуючи політичну 
ситуацію, ставили перед собою різні державотворчі завдання, орієнтувалися на 
різні внутрішні і зовнішні сили [9, с. 69]. 

Зважаючи на політичні і міжнародні реалії, уряд ЗУНР свою зовнішньо-
політичну діяльність сконцентрував у двох напрямах: визначитися у відносинах з 
УНР і домогтися визнання ЗУНР країнами Антанти та США і за їх сприяння 
припинити агресію з боку Польщі. Стратегічним пріоритетом УНРада визначила 
об’єднання всіх українських земель у єдиній і неподільній країні. У передвступній 
угоді з УНР надано певні територіальні гарантії автономії для ЗУНР. В ній 
звернуто увагу на «окремішності життя» ЗУНР, які обумовлювалися історичними 
обставинами, відмінними правовими інституціями та культурними і соціальними 
відмінностями [7, с. 382]. 

Цікаві спогади про ці події залишив Л. Цегельський, який брав активну участь 
у підготовці та проведенні злуки двох гілок українського народу. Описуючи 
урочисту церемонію злуки ЗУНР з УНР очільник зазначав, що від часів Петра 
Конашевича-Сагайдачного «не було такої “інвазії” галичан у Києві й такого 
напливу галицького духа – зрівноваженого, зрілого, організуючого, консерватив-
ного, національно сильного, державницького всеукраїнського духа» [22, с. 246]. 
Політик наголошував, що Київ вплинув і на свідомість галичан, які стали ще 
більшими українськими соборниками: «До Києва їхали галичани, з Києва вертали 
всеукраїнцями» [22, с. 247]. 

Після злуки УНР та ЗУНР відбулося формальне об’єднання зовнішньо-
політичних відомств. Проте реального об’єднання в подальшому не відбулося. 
Розбіжності між двома українськими урядами були більшими, ніж здатність 
розв’язати їх. Л. Цегельський писав, що не сприймав дій Директорії, її соціалістич-
ного характеру. Особливо його вразив склад делегатів Трудового конгресу. Значні 
верстви населення, як «реакційні та буржуазні» не мали ніякого представництва у 
Конгресі. Політик наголошував на відсутності у наддніпрянської інтелігенції 
політичного та державницького мислення, уважав їх соціалістичними мрійниками, 
а не державними мужами [22, с. 263]. Осип Назарук, який як делегат УНРади вів у 
Києві переговори з українськими лідерами, досить критично оцінив Акт злуки. Він 
вважав об’єднання передчасним, оскільки українцям «… запаморочили голову 
теорією про єдність того, в чим єдності ще не було» [16, с. 81]. Об’єднання з УНР, 
на яке керманичі ЗУНР покладали великі надії, не виправдало їхніх сподівань, бо й 
сама УНР не була визнана західним світом, до того ж перебувала у стані війни з 
кількома сильними супротивниками – зовнішніми і внутрішніми [20, с. 265]. 

Оскільки Австрія усі свої права на Галичину передала Раді країн Антанти, то 
найважливішою метою для уряду ЗУНР стало визнання її державності Паризькою 
мирною конференцією, яка визначала післявоєнні кордони Європи. Конференція 
тривала з 18 січня 1919 р. до 21 січня 1920 р. Визначальний вплив на діяльність 
керівних органів конференції мали президенти – Франції Ж. Клемансо та США 
В. Вільсон, прем’єр-міністр Великобританії Д. Ллойд-Джордж та Італії В. Орландо, 
які утворили Найвищу Раду, або так звану Раду чотирьох [19, с. 369]. Галицькі 
політичні діячі покладали надії на справедливе вирішення проблеми ЗУНР та 
уявляли конференцію «як збір рівноправних делегацій усіх тих дотеперішніх і 
нових держав, які заінтересовані в заключенні миру і впорядкуванню відносин» 
[14, с. 113]. 
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Впевненості у можливість визнання ЗУНР українським політикам надавали 
відомі програмні «14 пунктів» президента США В. Вільсона щодо післявоєнної 
перебудови в Європі. У пункті 10 програми йшлося про можливість майбутнього 
самовизначення народів, що перебували у складі Австро-Угорської імперії. Проте 
не передбачалося негайного поділу імперії на окремі держави [7, с. 378]. За 
слушним висновком В. Головченка, в рекомендаціях американських експертів 
міжнародно-правовий статус Східної Галичини поставлено в залежність від 
подальшого розвитку військово-політичних подій у Східній Європі [3, с. 22]. 

На Паризьку конференцію делегати УНР і ЗУНР прибули без формального 
запрошення, а відтак не були визнані повноправними учасниками. Перед об’єдна-
ною українською делегацією стояло головне завдання – спільними зусиллями 
донести міжнародній спільності інформацію і домогтися визнання незалежності 
країнами Антанти [12, с. 110]. На початку свого перебування делегація ЗУНР у 
Парижі на чолі з Василем Панейком фактично діяла самостійно, оскільки мала 
сподівання, що Антанта визнає за ними право на державне існування. «… вони 
стояли на тім, – згадував Михайло Лозинський, – що Галичина є окрема держава… 
якої справу треба трактувати окремо від справи Української Народної Республіки» 
[14, с. 115]. Галицькі політики, мабуть, керуватися тим, що Антанта, враховуючи 
тісні контакти Центральної Ради та її уряду з Німеччиною та Австро-Угорщиною 
негативно ставилися до УНР. Для держав Антанти важливим було відновлення 
єдиної Росії, тому заперечували ідею виникнення на її території будь-яких 
незалежних держав [21, с. 121]. Отже, попри формальне об’єднання, в середовищі 
української дипломатичної місії існували різні вектори зовнішньополітичної 
орієнтації, що визначали відмінний правовий статус кожної з українських держав.  

Сподівання галицьких делегатів щодо міжнародного визнання ЗУНР вияви-
лися марними. Головним противником визнання ЗУНР була Франція, яка мала 
визначальний вплив на рішення Паризької конференції і розглядала Польщу як 
союзника у стримуванні Німеччини та надійний бар’єр, що може зупинити просу-
вання більшовицької експансії на захід. І хоча дії поляків щодо долучення до своєї 
держави якомога більших територій на сході зустрілися з негативною оцінкою 
міжнародної думки, польський чинник став визначальним. Поляки мали значно 
ефективнішу дипломатичну службу, тісніші контакти з правителями та урядами 
західних держав [21, с. 121]. 

По-різному уявляючи майбутнє Східної Європи, країни Антанти сходилися у 
тому, що українсько-польська війна послаблювала обидві сторони як союзників у 
боротьбі з більшовиками і перешкоджала експлуатації природних багатств краю 
[5, с. 348]. Паризькою мирною конференцією було задіяно такі структури, як 
комісії, місії, що мали підготувати рекомендації і пропозиції для переговорів воюючих 
сторін. Одним із таких заходів Антанти у Східній Галичині стала Міжнародна місія 
під керівництвом французького генерала Жозефа Бартелемі, до складу якої 
увійшли представники Франції, Великобританії, США, Італії. Ж. Бартелемі запро-
понував керівництву ЗУНР укласти мир із Польщею для створення об’єднаного 
фронту проти більшовиків. За участь у цій боротьбі ЗУНР гарантували визнання її 
суверенітету, повноправну участь у Паризькій мирній конференції, а також мате-
ріальну та військову допомогу. За планом угоди під польський контроль відходили 
Львів, Дрогобицько-Бориславський нафтовий район [6, с. 160]. Оцінюючи ці про-
позиції, учасник переговорів М. Лозинський зазначив, що вони були «односто-
роннім диктатом, який комісія на основі порозуміння з поляками рішила накинути 
українцям» [14, с. 81]. 
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Але погляди галицьких політиків щодо пропозиції антантівської місії розійш-
лися. Є. Петрушевич й представник військових, генерал М. Омелянович-Павленко 
зайняли безкомпромісну позицію за принципом «Жодних поступок! Або все, або 
нічого» [22, с. 226]. Л. Цегельський уважав, що безкомпромісність та максималізм 
влади не дозволили використати шанс міжнародного визнання ЗУНР. Обґрунто-
вуючи свою позицію, він керувався тим, що в той момент, коли ЗУНР мала військо, 
територію і владу, можна було йти на територіальні поступки заради міжнародного 
визнання української державності [22, с. 226, 295–305]. Делегація ЗУНР відкинула 
претензії польської сторони на галицькі землі і запропоновані місією Ж. Бартелемі 
умови перемир’я [6, с. 160]. Більшість українських політиків розцінили умови 
перемир’я як попрання принципу самовизначення народів [14, с. 82–83]. 

Керівництву Паризької конференції вдалося створити ще одну спеціальну 
міжнародну комісію у справі мирних переговорів між представниками Польщі і 
України, яку очолив член англійської делегації південноафриканський генерал 
Луїс Бота. Члени комісії підготували проект договору про польсько-українське 
перемир’я, який був більш реалістичний, ніж проект Ж. Бартелемі. Запропонована 
демаркаційна лінія залишала Львів під польською окупацією, а Дрогобицько-
Бориславський нафтовий басейн – під владою ЗУНР [7, с. 423]. Враховуючи зміни 
в ситуації, коли поляки нарощували у Галичині військові сили, українські політики 
та військові допускали компроміс. Зокрема, Д. Вітовський, стверджуючи, що 
демаркаційна лінія для ЗУНР повинна пролягати по річці Сяну, висловив 
припущення, що Львів, де поляки становлять більшість, міг би отримати статус 
території під контролем держав Антанти і США [14, с. 138–139]. 

Врешті українська делегація заявила про прийняття умов перемир’я. Проте 
польська сторона в умовах успішного наступу польських військ відхилила 
пропозиції комісії Л. Боти. 14 травня 1919 р. армія Ю. Галлера розгорнула наступ 
по всьому фронту. УГА до кінця місяця змушена була залишити майже всю 
територію Східної Галичини [4, с. 236]. Щоб юридично оформити цю окупацію 
25 червня Рада чотирьох прийняла рішення, яке надавало Польщі право на 
окупацію Східної Галичини до р. Збруч. Польський уряд був уповноважений 
встановити у Східній Галичині цивільне управління під мандатом Ліги Націй, яка 
повинна забезпечити автономію цієї території [7, с. 447]. М. Лозинський, який 
беззастережно вірив, що Антанта позитивно вирішить справу Галичини, з розча-
руванням зазначав: «Уже вся історія перемир’я доказала, що Найвища Рада 
слухала тільки Польщу» [14, с. 154]. 

Отже, дипломати ЗУНР так і не змогли переконати Паризьку мирну 
конференцію визнати Українську державу. Їм важко було нейтралізувати давні 
традиційні польські впливи в паризьких політичних колах [22, с. 232]. Водночас, 
Л. Цегельський звернув увагу на ідеалістичну віру галицьких політиків у 
справедливість Антанти. «Більшість галицьких провідників, – зауважив політик, … 
Тішили себе якимись оптимістичними надіями, сподіваючись то на неіснуючу 
насправді потугу Великої України, то на Вільсонову тезу про “самовизначення 
народів”, то на “міжнародну справедливість” тощо. Наші державні лідери підхо-
дили до справи визнання Української держави суто теоретично, думаючи що 
“альянти мусять нас визнати», бо нам “це належиться” … звикли жити гаслами та 
теорією, не маючи нагоди виплекати в собі практичного політичного мислення…” 
[22, с. 231, 233]. 

Після Паризької мирної конференції державно-правовий статус Східної 
Галичини залишався невизначеним. Польща отримала статус тимчасового війсьвового 
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окупанта цього краю, на територію якого поширювався суверенітет країн Антанти. 
В цій ситуації зовнішньополітичні курси ЗУНР і УНР розійшлися. Наддніпрянсь-
кий уряд у зовнішній політиці орієнтувався на Польщу, а галичанам, для яких 
такий курс був неприйнятним, наказував «боротися на всіх фронтах…» [17, с. 240]. 
Проблема Східної Галичини ще більше загострилася після підписання С. Петлюрою з 
Ю. Пілсудським Варшавсього договору в квітні 1920 р., згідно з яким Східна 
Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Підляшшя і Полісся залишалися під 
Польщею. В Галичині цей договір був сприйнятий трагічно [21, с. 129–130]. 

Російський більшовицький уряд так само намагався поширити свій вплив на 
територію Східної Галичини, оскільки відкривався шлях для пропаганди 
більшовизму в Європі [16, с. 11]. Надії на визначення державно-правового статусу 
ЗУНР галицькі політики покладали на чергові міжнародні переговори у Ризі, що 
розпочалися у вересні 1920 р. Для участі у мирній конференції була сформована 
делегація на чолі з К. Левицьким, яка отримала чітку інструкцію Є. Петрушевича 
не допустити до узаконення анексії Східної Галичини Польщею [2, с. 232]. 

Польща та Радянська Росія виступили проти офіційної участі делегації ЗУНР у 
переговорах. Польща взагалі не визнавала уряду ЗУНР, заявляючи, що «…справа 
Галичини – це внутрішня справа Польщі, а Галичина ніколи до України не 
належала» [15, с. 97–98]. Розрив між УНР та урядом ЗУНР, політика Польщі на 
інкорпорацію Східної Галичини змушувало керівництво ЗУНР шукати союзництва 
з радянською делегацією, сподіваючись на польсько-російське протистояння в 
боротьбі за східногалицьку територію. Проте радянське керівництво маніпулювало 
«галицькою картою» на переговорах, щоб спонукати Варшаву до поступок, так і в 
боротьбі проти С. Петлюри [2, с. 237, 239]. 

Характеризуючи переговори у Ризі, О. Назарук зазначав, що вони не залишили 
місця для державницьких планів галицької делегації, яка відігравала роль «без-
сильних інвігілентів важкої історичної події» [16, с. 78]. Галицьким політикам не 
вдалося вплинути на процес переговорів. Проте, підсумовуючи участь галицької 
делегації на переговорах в Ризі, діячі ЗУНР, зокрема, Степан Витвицький вважав її 
успіхом інформацію для світової преси про дійсний стан східногалицької проблеми 
[6, с. 91]. 

Після українсько-польської війни 1918–1919 рр. керівники ЗУНР переїхали до 
Відня, де було сформовано уряд. Уповноваженим закордонних справ в уряді став 
С. Витвицький. Основну увагу уряд ЗУНР зосередив на дипломатичній діяльності 
та досягнення міжнародного визнання [13, с. 97]. Успіхи Польщі в радянсько-
польській війні посилили переконання європейських політиків, що саме вона є 
головним буфером у протистоянні з більшовицькою Росією. Великі держави, в 
першу чергу Франції, підтримували поляків у їх намаганні закріпити свою владу у 
Східній Галичині. С. Витвицький зазначав, що тепер навряд чи будь-яка із держав 
Антанти братиме на захист справу Східної Галичини [6, с. 92]. 

Проте справа державного статусу Східної Галичини залишалася ще неви-
рішеною. Міжнародна конференція, скликана Верховною Радою Антанти у Спа в 
Бельгії (1920 р.) обговорювала проблему ЗУНР у зв’язку з територіальними претен-
зіями Польщі. Оскільки проблема ЗУНР не була вирішена на конференції, то 
Є. Петрушевич у ноті до Верховної Ради Антанти запропонував визнати українську 
державність і наголосив, що українці мають достатні умови для розбудови самос-
тійної держави. Отже, уряд ЗУНР запропонував нову концепцію для міжнародної 
спільноти – самостійної й нейтральної Галицької республіки як основи соборної 
незалежної України [13, с. 98]. 
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Керівництво ЗУНР наполегливо добивалося вирішення проблеми своєї 
державності і через Лігу Націй. Рада Ліги Націй у лютому 1921 р. прийняла 
рішення, що Східна Галичина не є частиною Польщі, бо Польща «є тільки мілітар-
ним окупантом» Галичини. Сувереном її є держави Антанти. Було прийнято 
рішення «щодо правового становища Галичини і відносин в тім краю відступити 
Раді Амбасадорів» [14, с. 215]. Це був значний міжнародний успіх еміграційного 
уряду ЗУНР. Проте ні Ліга Націй, ні Рада послів країн Антанти не поспішали 
повернути Східній Галичині державність. 

У міжнародному масштабі справа Галичини була порушена на конференції в 
Генуї у 1922 р. На конференцію прибув К. Левицький, який вручив Президії конфе-
ренції документ з вимогою вирішити державний статус ЗУНР. Але Генуезька конфе-
ренція не завершила роботу через взаємні незгоди представників західних держав і 
радянської Росії і справу Східної Галичини знову було відкладено [9, с. 73]. 

Утвердження влади більшовиків у Росії, Білорусії, Україні підштовхувало 
західні держави якнайшвидше створити між ними і собою бар’єр, складовою 
частиною якого залишалася міцна Польща. Активізувалася дипломатична діяльність 
поляків, які не припиняли перемовини з Францією і Великобританією стосовно 
офіційного оформлення юридичного входження Східної Галичини до складу від-
новленої Польської держави. Варшава вжила низку заходів, які мали вплинути на 
міжнародну спільноту. Проголошено закон про воєводську автономію Галичини, 
заснування українського університету у Львові, висунуто пропозицію розпочати 
переговори з українською стороною [21, с. 132]. 

У ставленні великих держав до ЗУНР домінували геополітичні розрахунки та 
власні інтереси, що зумовило прийняття 14 березня 1923 р. Радою послів країн 
Антанти у Парижі рішення про юридичне долучення Східної Галичини до складу 
відновленої Речі Посполитої [20, с. 350]. 

Отже, проблему міжнародного визнання ЗУНР як суверенної держави можна 
було вирішити шляхом міжнародних договорів, які визначали територіально-
політичний устрій післявоєнної Європи. Українські політики намагалися своєю 
участю в міжнародних мирних конференціях та інших форумах відстоювати своє 
право на власну державність. Проте, вкрай несприятлива геополітична ситуація 
визначила пріоритети країн Антанти не на користь ЗУНР. Водночас неузгодженість 
дій та конфлікти всередині українських делегацій, різні зовнішньополітичні орієн-
тири, подекуди зайвий максималізм та безкомпромісність східногалицьких політиків, 
надмірні сподівання на держави Антанти заважали сформувати чітку концепцію 
зовнішньої політики. 
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In the first days of the activity of Ukrainian People's Council state and legal institutions were 
formed, and their functioning created conditions for the revival and development of the Ukrainian 
state. However, Galician politicians realized that the fate of the ZUNR in those historical conditions 
was largely dependent on its international recognition and the support of great powers. It was 
actualized by the fact that the revived Polish state tried to legalize its claims on Eastern Galicia. 

Along with the plans of national-state construction, Ukrainian politicians faced the problem of 
forming the conceptual foundations of foreign policy, defining its priorities, and establishing an 
appropriate foreign policy apparatus. On November 9, 1918, the government was formed – the 
State Secretariat, which united 14 Secretariats, including the State Secretariat of Foreign Affairs.  

Trying to take advantage of political and international realities, the ZUNR government 
concentrated its foreign policy activities on two directions: the establishment of relations with 
the UPR and the recognition of the WUPR by the victorious countries in the First World War 
(Entente, USA) and stopping the aggression of Poland with their assistance. Under the act of 
unification on January 22, 1919, an association of the ZUNR and the UPR was 
constitutionalized in one sovereign state of the People's Republics. However, there was no 
real association. Significant historical, psychological, ideological and political disagreements 
that had accumulated over the centuries came out. The political weakness of the UPR did not 
allow it to help ZUNR. In addition, the UPR itself was not recognized by the Western world. 

Galician politicians had good reason to rely on the international recognition of ZUNR during the 
Paris Peace Conference. However, significant successes in Paris could not be achieved, as Western 
politicians favored Poland as a stronger partner than ZUNR. In defending the right to their own 
statehood, Galician politicians at the talks in Riga (1920) sought not to legitimize the annexation of the 
Eastern Galicia by Poland. Although the goal was not achieved, however, the ZUNR leaders believed 
that Galician delegation was successful in the negotiations, as information was provided to the world 
press about the current state of the Galician problem. The ZUNR exiled government in Vienna 
focused on diplomacy and the international recognition of the Ukrainian state, hoping for international 
conferences and the League of Nations. However, neither the Council of Ambassadors of the Entente 
countries nor the League of Nations hastened to return to the issue of Galician statehood. 

The successes of the foreign policy of the politicians of the Western Ukrainian state were 
reduced by inconsistency of actions and conflicts within the Ukrainian delegations, by controversial 
foreign policy opinions, maximalism, and uncompromisingness. Excessive hopes for the Entente 
states inhibited the formation of practical political thinking. One can agree with the conclusions of 
the researchers that the ZUNR governments did not formulate clear concept of their foreign policy. 

Keywords: Western Ukrainian People’s Republic, Ukrainian statehood, international 
policy, diplomacy, peace conference, mission, peace treaty. 
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ВИБРАНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ 

МОНАРХІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 
ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР 
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На основі аналізу загальних передумов проголошення ЗУНР встановлено, що важливе 
значення мала діяльність Галицького намісництва і підконтрольних йому місцевих органів 
влади (староств, поліції тощо). Виявлено, що листопадовим подіям 1918 р. передувала 
тривала економічна криза, наслідком якої стала перша хвиля масової еміграції українців за 
кордон, репресії українців за національною ознакою, численні зловживання місцевої влади 
на виборах спрямовані проти українських політичних і громадських діячів, політичні убивства, 
розвиток українського політичного руху та опір місцевої польської еліти спробам виділення 
українських земель в окремий коронний край у складі Австро-Угорщини. 

Ключові слова: намісник, Галичина, вибори, війна. 
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Зі середини ХІХ ст. у Галичині діяла ціла плеяда видатних українських 
політиків, громадських діячів і науковців, які станом на листопад 1918 р. були 
готовими очолити національний український рух у Західній Україні, а що важливі-
ше, сформувати дієві державні інституції і налагодити їхню роботу. Одночасно – 
становище українців Галичини порівняно з німцями чи поляками було вкрай 
поганим. Місцева влада неохоче йшла на будь-які поступки національним чи 
культурним правам українського народу (не гребуючи при цьому навіть порушенням 
діючих законів). Такий стан справ не міг тривати довго і вимагав прийняття 
відповідних рішень. Оскільки історія не знає умовного способу, то міркування про 
можливі способи вирішення українського питання у Галичині на початку ХХ ст. є 
непродуктивними. Дослідники історії права і держави мають керуватися тим, що 
Українська держава на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. відбулась і 
підставами для наукової дискусії (поміж іншим) можуть бути тільки питання про 
те, які чинники, що вплинули чи зумовили розвиток історичних подій.  

Загальну характеристику процесу утворення Західноукраїнської Народної 
Республіки знаходимо у працях В. Винниченка, О. Карпенка, С. Кобута, О. Кра-
сівського, І. Лисяк-Рудницького, М. Луцького, О. Павлюка, О. Реєнта, О. Рубльова, 
М. Стахіва, Б. Тищика. Домінує думка, що передумовами проголошення ЗУНР 
були проголошення УНР та поразка Австро-Угорщини у Першій світовій війні, 
посилення державної та економічної кризи. Попри те, що вказані чинники мали 
вирішальне значення, ми вважаємо їх швидше приводами, аніж причинами. 
Причини часто не такі очевидні і їх значно складніше виявити. Діяльність місцевої 
польсько-австрійської адміністрації в Галичині була постійним подразником 
українського національного руху, а тому, намагання повніше охарактеризувати 
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передумови проголошення ЗУНР, а власне діяльність місцевих органів влади 
зумовили вибір предмета дослідження.  

За кількістю населення Австро-Угорщина станом на 1892 р. посідала третє 
місце серед Європейських держав після Росії і Німеччини [32, c. 120]. На її 
території, як і на території інших Європейських держав, швидкими темпами розви-
вався новий тип економічних відносин, чому значною мірою сприяла науково-
технічна революція. Однак економічне піднесення кінця ХІХ – початку ХХ ст. в 
Галичині тривало недовго. Тогочасний польський правник і політик Х. Діаманд 
писав, що упродовж 1912–1913 рр. Галичина переживала таку кризу, якої вже не 
було кілька десятиліть, а її економічне становище оцінював, як «господарську 
неволю» [30, c. 5]. Передумови кризи були закладені значно раніше. Це засвідчує 
лист до Президії намісництва від директора поліції у Львові, який датовано 
23 січня 1904 р. У ньому йшлося про те, що людність міста зростає, робітничий 
клас унаслідок стагнації у будівництві і браку великих виробничих підприємств 
убожіє і впадає у щораз більшу нужду, що робить його сприятливим до порушень 
чужої власності, опору владі і розрухи [15, c. 1]. 

Значна частина селян не могла вижити на своїх земельних наділах унаслідок 
дроблення їхніх господарств у другій половині ХІХ ст. Багато людей подавалося на 
заробітки. Це довело галицьке село в 60–70-х роках до страшних злиднів [12, c. 16]. 
У Східній Галичині 1902 р. та 1906 р. відбулися масові селянські страйки, приду-
шені військами та жандармерією. 

Вже станом на 1880 р. еміграцію з Галичини вимірювали десятками тисяч осіб. 
Галицький намісник граф К. Бадені вбачав причини еміграції у «...вродженій недолу-
гості і флегматичності...», яка «...утруднює пошук відповідних заробітків...» [11, c. 91] 
емігрантам вдома, а не у важкому економічному становищі більшості населення 
Галичини, про що і заявив під час відкриття сесії Галицького сейму 1892 р.  

Факти про еміграцію намагалися приховати, а вжиті намісництвом заходи 
(заборона видавати селянам метрики, тимчасові арешти осіб, яких підозрювали у 
намірі емігрувати, арешти за агітацію і т. п.), щоб зупинити цей процес, виявилися 
недостатніми. Тільки у Бразилію 1895 р. зі Східної Галичини емігрувало близько 
11 тис. осіб [41, c. 92]. Загалом упродовж другої половини ХІХ ст. тільки зі Східної 
Галичини та Буковини за океан емігрувало 250 тис. українців [12, c. 16]. 

Закони, які б врегулювали питання еміграції, розглядали роками. Проте замість 
вирішувати питання щодо поліпшення життя в країні, делегації розглядали 
питання, які стосувались еміграції до Австро-Угорщини політичних та культурних 
діячів з Росії та Пруссії. Та найгіршим при цьому можна вважати те, що деякі 
австрійські політики вбачали в ситуації, яка склалася, «правильність обраного 
країною шляху розвитку» [37, c. 3], а бездіяльність уряду і намісництва у справах 
надання допомоги емігрантам за кордоном свідчила про абсолютно байдуже 
ставлення до їхньої подальшої долі. 

Кінець XIX ст. відзначився також черговим загостренням політичної боротьби 
між поляками та українцями. Як писав М. Лозинський (відомий правник, а надалі – 
дипломат ЗУНР), у цей період загострення «українським населенням, особливо 
селянством і студентством, заповнювалися в’язниці, лилася кров і падали жертви 
українські» [18, c. 8]. З іншого боку, простежувалося певне потепління у 

––––––––– 
Уся європейська преса 1898 р. писала про галицьких емігрантів, яких обдурили і завезли на Гавайські 

острови замість до США. Там вони кілька років працювали, як раби. Австрійський уряд так і не ухвалив 
рішення про надання допомоги цим людям, їх було звільнено за участі керівництва США через кілька років. 
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відносинах українців з австрійським урядом. Вони активно провадили боротьбу у 
парламенті за збільшення обсягу прав українського населення Галичини шляхом 
поділу Галичини на Східну і Західну [16, c. 69], поділу Шкільної ради за 
національною ознакою, встановлення мінімальної кількості державних службовців 
українського походження у тих чи інших органах. 

У Галичині 1908 р. відзначений атентатом М. Січинського – студента Лівівсь-
кого університету, члена і визначного діяча галицько-української соціал-
демократичної партії [17, c. 42]. Він убив намісника Галичини А. Потоцького, який 
славився жорстоким переслідуванням українського національного руху та намаган-
нями його знищити. Особистість цього намісника характеризували неоднозначно. 
Українська газета «Діло» називала А. Потоцького «сатрапом» та «турецьким 
пашою» [13, c. 5051]. Поляки вважали його патріотом та вірним слугою імпера-
тора [36, c. 104]. 

Віденський уряд, хоча і визнавав його винним у зловживаннях під час виборів 
1908 р., однак відхилив вимогу українців про його відставку. Влада Потоцького 
була настільки великою, що він міг дозволити собі ігнорувати розпорядження 
урядових міністрів і заявляти, що «цей уряд не має права йому наказувати» [7, c. 11]. 
За його словами, «Міністри не мають що говорити в галицьких справах. Як хто 
піде з якою справою до міністерства, то в найліпшому випадку вирішення справи 
лише запізниться на 24 години» [4, c. 3435]. Цю ж тезу підтримував і публіцист 
Л. Кульчицький, який 1916 р. писав: «... не є ні для кого в Австрії секретом, що по 
суті галицькі намісники мають більше свободи стосовно центрального уряду, ніж 
намісники усіх інших країв» [33, c. 26]. 

Український посол у Державній раді В. Будзиновський у своїй промові 
22 травня 1908 р. говорив: «В парламенті є ми (українські посли. – Х. М.-П.) супроти 
кола польського – скріпленого москвофілами – безсильні, а супроти галицького 
намісника і галицьких урядників є безсильне правительство. В Галичині воно не має 
права станути в обороні закона» [4, c. 13]. Він слушно вважав, що «...міністер стоїть 
о десять ранґ низше, ніж галицький намісник, котрий в дійсності є віцекоролем...» і 
саме намісники «...були тими злочинцями, котрі мають на своїй совісти злочини 
тисяч урядників і підурядників» [4, c. 1415]. Відомо також, що граф Потоцький 
(принаймні про людське око) намагався залагодити конфлікт з українцями. Він 
запропонував лідеру українських народовців адвокату Є. Олесницькому посаду віце-
маршалка Галицького сейму [20, c. 114], але, за офіційною версією, проти призна-
чення виступив сам імператор [19, c. 18]. Дії намісника розходилися з його словами і 
це мало для нього фатальні наслідки.  

Український публіцист та політичний діяч М. Лозинський писав: «Обіймаючи 
посаду намісника, він (А. Потоцький. – Х. М.-П.) застеріг собі такі широкі права та 
прерогативи, що був властиво не конституційним намісником австрійським, тільки 
самодержавним володарем краю» [17, c. 5]. Львівський історик Ю. Михальський 
зазначав, що «...польські позиції були настільки сильними, що австрійська корона 
майже не мала впливу на політичне життя в краї» [19, c. 3]. 

––––––––– 
 Нагадаємо, що рішення намісництва можна було оскаржити у відповідному австрійському 

міністерстві, яке вважали вищою інстанцією у будь-яких справах. 
 У Галичині склалася традиція, коли заступником маршалка сейму обирали когось з верхівки греко-

католицької церкви. Однак його вплив на діяльність сейму був мізерним, за півстоліття існування 
Галицького крайового сейму заступник маршалка лише кілька разів брав слово. 
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Ось що газета «Діло» писала про події 12 квітня 1908 р.: «Сталося! Те, чого 
тільки відгуки доходили до нас з царства всеросійської тюрми, вчера прийшло до 
нас, до конституційної держави з загальним виборчим правом і «народнїм парла-
ментом», і поклало печать смерти на голову найбільш всевладного з намісників 
найбільш автономної провінції держави. Ц. к. намісник Галичини, граф Андрій 
Потоцький лежить мертвий, убитий – як заявив той, чия рука позбавила його життя – 
«за кривди українського народу, за вибори, за смерть Каганця» [17, c. 14]. 

Лозинський М. вважав, що «історія запише цю подію як перший акт 
політичного терору в конституційній Австрії» [17, c. 3]. 

Січинського М. було засуджено до страти, однак під тиском української гро-
мадськості його справу кілька разів переглядали і, зрештою, 1909 р. М. Січиського по-
милував імператор, замінивши смертну кару на тривале тюремне ув’язнення [1, c. 36].  

Після подій 1908 р. польська автономія в Галичині перестала бути безумов-
ною. Уряд побоювався масових заворушень, отож, став активніше впливати на 
внутрішні справи краю. Наприклад, восени 1908 р. наміснику М. Бобжинському 
було дане розпорядження призначити членом Крайового виділу українця, 1910 р. 
на посаду віце-президента палати послів призначають українця Ю. Романчука (він 
ним залишався до 1918 р.); 1912 р. уряд прийняв рішення про призначення 
державними службовцями у деяких повітах українців [25, c. 80]. Адже з 1866 р., як 
зазначено в працях з історії Польщі, в Галичині «вищими урядовцями наділеними 
будь-якою владою, від найнищих до найвищих, були винятково поляки» [35, c. 80]. 

На початку ХХ ст. відчутними стали результати політичної боротьби українців 
за свої права. Майбутній намісник Галичини М. Бобжинський зазначав: «Політич-
на автономія Галичини захиталася, русини отримали підтримку центрального 
уряду і незмірно зросли в силі» [2, c. 181].  

Наприкінці XIX ст. Українська національно-демократична партія, яку очолю-
вали С. Данилович, В. Будзиновський, М. Грушевський, К. Левицький, Ю. Романчук 
та інші, стала головною політичною силою українців Східної Галичини. УНДП, 
окрім іншого, теж вимагала поділу Галичини на дві частини – польську та 
українську, кожна з яких мала б широку автономію. Водночас починає свою діяль-
ність відомий український політичний діяч, юрист, посол Галицького сейму й 
австрійського парламенту Ю. Бачинський, який одним із перших виступав вже не за 
автономію Галичини, а за створення самостійної Української держави [3, c. 237]. З 
цих же позицій виступав у Львові 1913 р. ще один відомий політичний діяч, 
засновник теорії інтегрального націоналізму* – Д. Донцов [8, c. 32]. У Львові 1914 р. 
створено Союз визволення України**, до якого ввійшли такі видатні українські діячі, 
як Д. Дорошенко, Д. Донцов, М. Меленевський-Баск та інші [26, c. 23]. 

Значними повноваженнями був наділений намісник і підпорядковані йому 
старости повітів у виборчій сфері. Та якщо діяльність місцевої влади в економіці 
можна було назвати недолугою, у міжнаціональних стосунках – незбалансованою, 
то під час проведення виборів вона була просто злочинною. 

––––––––– 
 Згідно з програмою, УНДП вимагала рівноправності української мови у всіх сферах державного 

життя краю, відстоювала запровадження загального і рівного виборчого права, домагалася відкриття 
українського університету у Львові. 

 Інтегральний націоналізм – вчення, що виникло в Європі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Його 
послідовники проголошували націю вищою цінністю, вимагали в державному житті домінування однієї 
партії на чолі з наділеним необмеженою владою вождем. 

 Метою організації було проголошення незалежності України. 
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У місцевій газеті «Kurjer Lwówski» ми відшукали детальний опис того, з 
якими порушеннями відбулися вибори в Галичині 1894 р. Серед них: прямі 
вказівки виборчої комісії на кандидата, за якого треба проголосувати; присутність 
у приміщенні для виборів великої кількості жандармів; вимоги показувати 
бюлетень з метою перевірки, чи за «правильного» кандидата подано голос; відсут-
ність можливості проголосувати усім бажаючим, особливо тим, стосовно яких 
були підстави вважати, що вони чинитимуть опір виборчим зловживанням чи 
намагатимуться голосувати не за вказівкою [34, c. 1]. І тут треба зазначити, що за 
всі ці дії чинним австрійським законодавством було передбачено кримінальні 
покарання у вигляді штрафів та арештів [10, c. 586590]. 

Намісництво, як вища інстанція під час розгляду справ про виборчі злов-
живання, не тільки не реагувало належно на звернення мешканців, а й своїми діями 
активно сприяло фальсифікаціям. Скарги та протести українців на ці зловживання 
не приймали або відхиляли за безпідставністю. Однак у тих округах, де, незва-
жаючи ні на що, перемагав незручний український кандидат, вибори скасовували 
за найдрібнішим приводом, а іноді й без нього. Найчастіше без попереднього 
оголошення призначали нові вибори.  

Присутні на виборах жандарми і військові неодноразово використовували зброю 
проти цивільного населення. Наприклад, під час виборів до Галицького крайового 
сейму 1897 р. жандарми поранили 29 осіб, 9 вбили і заарештували понад 800.  

Початок Першої світової війни дав галицьким українцям надію на те, що Росія 
буде переможена, а Австро-Угорщина, знесилена перемогою, буде змушена про-
вести поділ Галичини на дві частини з наданням права автономій у складі 
федеративної держави. Та до кінця війни було далеко, а тим часом у Відні зростали 
побоювання, що з наближенням російських військ посилюватиметься москво-
фільський рух серед українського населення. 

На думку українського історика С. Попика, на початку Першої світової війни 
«...боротьба з москвофільством, інтернування значного числа українського населення в 
концентраційні табори стали важливою складовою частиною австрійської політики 
в українському питанні в перший період світової війни. Абсолютно обґрунтовані 
превентивні заходи перетворилися з вини як центрального уряду, так і крайових 
адміністрацій Галичини та Буковини у безконтрольний терор проти всього 
українського населення» [23, c. 103]. 

Уже 8 серпня 1914 р. з’явився циркуляр намісництва до усіх старост і дирекцій 
поліції у Львові і Кракові, в якому йшлося: «Сучасні напружені відносини між нашою 
імперією і Росією вимагають енергійної боротьби з москвофільським рухом, який не 
приховує своїх симпатій до Росії». У ньому також наказано вживати законних заходів 
проти будь-яких русофільських виступів, публічних маніфестацій, зборів, виступів у 
пресі, широко застосовуючи засоби екзекуції проти винних [28, c. 152]. За розпо-
рядженням намісника В. Коритовського, усіх запідозрених у русофільстві піддавали 
арешту. За свідченнями одного з в’язнів, тільки у лівівській в’язниці «Бригідки» у ніч з 
27 на 28 серпня 1914 р. перебувало до 2 500 осіб [28, c. 155]. 

Далі – гірше, як писав Д. Дорошенко: «...нещасливий український народ в 
Галичині попав між молотом і ковадлом: з одного боку його карано за русо-
фільство, з іншого, – йшли «визволителі» і карали за мазепинство та австрофільство» 
[25, c. 117156]. 3 вересня 1914 р. до Львова увійшли російські війська армії 
генерала О. Брусилова. На чолі російської адміністрації в Галичині поставили 
генерал-губернатора О. Бобринського [9, c. 16]. Окуповано було близько 60-ти 
повітів Галичини [42, c. 3]. Окрім заслання у Сибір частини української інтелігент-



Х. Моряк-Протопопова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67  

 

70 

ції, духовенства та мирного населення, традиційно було заборонено друк українських 
книжок, навчання рідною мовою. З початку окупації з краю було етаповано понад 
12 тис. осіб, у тім числі заарештовано та вивезено до Курська митрополита Андрея 
Шептицького [26, c. 2425]. Населення голодувало, діяла запроваджена в березні 
1915 р. карткова система на хліб (200 г борошна в день на одну особу у місті і 300 г – 
у селі) [24, c. 81]. 

Відомий російський політичний діяч, історик та публіцист П. Мілюков з 
думської трибуни назвав перебування російських військ у Галичині «європейським 
скандалом», а політику адміністрації такою, що «мала фатальні наслідки», бо «виз-
волення» обернулось відразу на огидне насильство над совістю та переконаннями 
мільйонів людей» [9, c. 18]. 

Співробітництво москвофілів з росіянами дало підстави польсько-австрійській 
адміністрації Галичини для переслідування всього українського населення. У нев-
дачах на фронті, у відсутності патріотизму правлячі кола звинувачували українців 
[13, c. 59]. Як писав сотник австрійської армії та УГА О. Кузьма, під підозру у 
москвофільстві в австрійської цивільної і військової влади потрапило усе українське 
населення «без партійної ріжниці» [14, c. 10]. 

Жахливі цифри репресованого українського населення Галичини у роки 
Світової війни навів М. Стахів: 36 тис. розстріляних чи повішаних [27, c. 196] і ще 
стільки ж загиблих у концентраційних таборах. Він писав: «Перші арешти, 
проведені за списками начальників повітів, були для своїх жертв ще «щасливі», 
адже витримавши усі поневіряння таборів, вони мали шанс добитися якогось 
правового процесу. Зате арештовані пізніше, під час війни, підлягали негайним 
військовим судам, які, очолювані зазвичай польськими старшинами, засуджували 
невинних українських людей до негайного повішання» [27, c. 167]. Подібні цифри 
навів у своїй статті і доктор історичних наук О. Рубльов [25, c. 152].  

Відомий львівський історик доктор О. Сухий писав, що причиною «...жахливого 
переслідування українців у Галичині австро-угорською адміністрацією...» була 
«...легенда про “руську зраду”», ототожнення українців Галичини з “п’ятою 
колоною” [16, c. 70]. Доноси на співробітників в органах влади офіційно могли 
бути покладені в основу рішення про притягнення особи до відповідальності 
[40, c. 88]. Повітовим органам влади у воєнний час повертаються деякі судові пов-
новаження [39, c. 226], а здійснення правосуддя у звичний спосіб стало 
неможливим [38, c. 226]. 

Українські посли у Відні засудили дії польської крайової адміністрації та 
домагалися, щоб намісником Галичини було призначено австрійського німця. І 
лише після вибиття російських військ зі Львова 22 червня 1915 р. до нього увійшов 
новий намісник – австрійський генерал Г. Коллард [13, c. 59]. Вже тоді було 
зрозумілим, що Галичина, як один із головних театрів триваючого протистояння, 
постраждала чи не найбільше з усіх країв Австрії. За даними намісництва, у 
звільнених повітах було цілковито знищено 188 981 споруду, з них 69 716 – це 
житло цивільних осіб. Цілком знищено було 112 міст і містечок та 680 сіл. Без даху 
над головою залишилося 63 216 родин [42, c. 4]. 

З відновленням влади у краї дії адміністрації в Галичині стали предметом 
обговорення широкої громадськості, і австрійський уряд намагався витлумачити 
терор помилками армії, непорозумінням між нею та жителями краю, які не знають 
німецької мови [21, c. 70]. 

З початком війни стало зрозумілим, що багатонаціональна імперія Австро-
Угорщина розвалюється: 4 листопада 1916 р. імператори Австрії та Німеччини 
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письмово заявили про бажання утворити польську державу та поширити автоно-
мію коронного краю Галичини аж до приєднання її до новоутвореної польської 
держави [14, c. 11]. В літературі вона стала відомою як заява про «Виокремлення 
(унезалежнення) Галичини». 

Уже 21 листопада 1917 р. на трон сходить Карл І, якого можна вважати 
рівновіддаленим від українців і поляків. Лютнева революція в Росії та повалення 
царизму додали натхнення українцям боротися за власну незалежність. І вони зно-
ву порушили питання про поділ Галичини на західну польську і східну українську.  

У Бресті 9 лютого 1918 р. відбулися переговори між Австро-Угорщиною та 
проголошеною Українською Народною Республікою (УНР) щодо долі Східної 
Галичини та Північної Буковини. До основних угод було додано таємний додаток, 
у якому Австрія зобов’язувалася виділити ці землі в окремий коронний край, а 
Холмщина і Підляшшя мали відійти УНР [13, c. 63]. Невдовзі під тиском Польсь-
кого кола цей таємний додаток було анульовано в односторонньому порядку, і 
6 липня того ж року австрійський посол у Києві повідомив гетьмана П. Скоро-
падського, що Австрія відмовилася виконати свої зобов’язання щодо українських 
земель [13, c. 65]. 

Восени 1918 р., коли війна наближалася до кінця, імператор Карл І зробив 
спробу зберегти Габсбурзьку імперію шляхом перетворення монархії у федера-
тивну державу, однак втілення цього задуму постійно затримувалося: по-перше, 
через непримиримі розбіжності між німецьким населенням і слов’янським: по-
друге, через відмову Угорщини надати автономію народам, що проживають на її 
території [5, c. 34]. 

Тож 20 жовтня 1918 р., коли у Відні зібралася німецька (австрійська) асамблея, 
готуючись проголосити Австрійську Республіку, час на роздуми та нерішучість 
було вичерпано. Імператор Карл і 500 років панування Габсбургів за одну ніч стали 
непотрібними. Про свою незалежність заявили Чехо-Словаччина (28 жовтня), 
Югославія (29 жовтня), Угорщина (1 листопада), а у Львові – Західноукраїнська 
Республіка (1 листопада) [6, c. 951]. 

Отож, на початку ХХ ст. Галичина переживає не тільки економічну, а й 
політичну кризу, а стосунки між поляками та українцями, яких у краї проживало 
приблизно порівну, загострилися, проте національно-культурний розвиток українського 
народу підтримав австрійський уряд. Напередодні Першої світової війни та під час 
неї ставлення до українців кардинально змінилося, відомі численні факти їхнього 
переслідування за національною ознакою. 

Наші дослідження дають підстави стверджувати, що українське населення 
Галичини особу намісника сприймало здебільшого негативно, оскільки той з пев-
них причин представляв тільки одну частину населення краю – польську. Зазвичай 
намісником був польський аристократ, який своїми заявами і діями давав зрозу-
міти, що передусім він ставив добробут свого народу і для цього використовува-
тиме усі доступні йому, як людині і службовцю, можливості. 

Проведений аналіз дає нам змогу стверджувати, що діяльність місцевих органів 
влади у Галичині стала важливим чинником, який сприяв проголошенню ЗУНР.  
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SELECTED ASPECTS OF THE ACTIVITY 
OF LOCAL AUTHORITIES IN THE AUSTRO-HUNGARIAN 

MONARCHY AT THE END OF THE XIX – AT THE BEGINNING 
OF THE XX CENTURY AS ONE OF THE PRECONDITIONS 

FOR THE PROCLAMATION OF ZUNR 
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Ivan Franko National University of Lviv, 
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua 

On the basis of the analysis of the general pre-conditions of the proclamation of the 
Western Ukrainian People`s Republic (ZUNR) it is substantiated that the activity of the 
Galician Province and the local authorities (elders, police, etc.), controlled by it, was of great 
importance. A long economic crisis preceded the events in November of 1918, and as a result 
of this crisis there were the first wave of mass emigration of Ukrainians abroad, the 
repressions of Ukrainians, the numerous abuses of the Ukrainian political and public figures at 
the elections, as well as political murders, the development of the Ukrainian political 
movement and the resistance of the local Polish elite to attempts to allocate the Ukrainian 
lands in a separate crown region within of Austria-Hungary. The Ukrainian population of 
Galicia perceived the person of the governor mostly negatively, as far as he for certain 
reasons represented the Polish people, who at the same time were only one part of the 
population of the province. 

The municipality, as the highest instance, considering the cases of local authorities 
(elders) abuses, not only did not respond properly to the petitions of the inhabitants, but as 
well actively promoted the violation of law. The complaints and protests of Ukrainians against 
these abuses were not accepted or were rejected. For example, in those electoral districts, 
where the Ukrainian candidates won, the elections were canceled by the slightest reason, and 
sometimes even without it. Often, new elections were held without a preliminary 
announcement. The gendarmes and military were present at the elections and repeatedly 
used weapons against the civilian population. During the elections to the Galician Regional 
Sejm in 1897, the gendarmes wounded 29 persons, killed 9 persons and more than 800 
persons were arrested. At the beginning of the twentieth century Galicia experienced not only 
an economic, but as well the political crises, and the relations between the Poles and the 
Ukrainians, who were approximately of equal number in the province, were exacerbated. 
However, the Austrian government supported the national-cultural development of the 
Ukrainian people. On the eve of World War I and during the war the attitude towards the 
Ukrainians changed dramatically, as far as the numerous facts of their persecution on national 
grounds were known. 

The author arrives at the conclusion, that the activity of the local authorities in Galicia 
constantly aggravated and sharpened the Ukrainian national movement and as a result 
contributed to the declaration of ZUNR. 

Keywords: the governor, Galicia, elections, war. 
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ІНСТИТУТ НОТАРІАТУ 
В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
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Проаналізовано і дано оцінку процесам творення та реформування правоохоронної 
системи (на прикладі інституту нотаріату), що відбувалися у ЗахідноУкраїнській Народній 
республіці. 

З’ясовано, що відповідно до Закону Української Національної Ради «Про тимчасову 
адміністрацію областей ЗахідноУкраїнської Народної Республіки» від 16.11.1918 р., тим-
часово, до прийняття відповідного закону, у ЗУНР залишалося чинним австрійське 
нотаріальне законодавство (Положення 1871 р.), і, відповідно, на своїх місцях залиша-
лися попередні нотаріуси та працівники їхніх канцелярій. 1.03.1919 р. Державний Секретаріат 
судівництва ухвалив розпорядок «Про тимчасову організацію нотарів», зобов’язавши 
нотаріусів скласти присягу на вірність Українській державі.  

За короткий строк і у тяжких зовнішньо-політичних і внутрішніх обставинах, у ЗУНР 
були сформовані та досить злагоджено функціонували основні ланки державного 
механізму, у тому числі й інститут нотаріату. Аналіз архівних документів засвідчує, що 
нотаріат періоду ЗУНР, попри несприятливі чинники актори продовжував функціонувати, 
а влада вживала адекватних заходів з його впорядкування. 

Ключові слова: нотаріальна діяльність, нотаріус, нотаріальне самоврядування, 
українська національна держава. 
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Упродовж 2017–2018 рр. українська держава, наукова громадськість, зрештою 
українці загалом святкують 100-річчя української революції 1917–1921 рр. Вона 
розпочалася в умовах соціально-економічних, політичних і національних потря-
сінь, які охопили Російську, а згодом і Австро-Угорську імперії, а її ключовим 
рушієм був український народ і його політична еліта, що еволюціонували від ідей 
політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності побудови власної 
національної держави. У процесі революції український народ уперше в ХХ ст. 
створив незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі 
ознаки незалежної держави: територію, населення, владу, суверенітет. Досвід 
самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній 
боротьбі українського народу. Розуміння здобутків революції та усвідомлення 
причин її поразки має стати важливим уроком для сучасників. Власне одному з 
періодів існування національної держави у формі Західноукраїнської Народної 
Республіки, а саме процесам творення і реформування її правоохоронної системи 
на прикладі інституту нотаріату, присвячено цю статтю. 

У результаті розпаду Австро-Угорщини, наприкінці жовтня – у листопаді 
1918 р. було проголошено незалежність Угорщини, Чехо-Словаччини, Польщі, 
Сербо-Хорвато-Словенської держави. Схожі процеси відбувались і на західно-



Л. Шевчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67  

 

78 

українських землях. У відозвах Української національної ради від 1.11.1918 р. «До 
населення міста Львова» та «Український народе» декларувалося: «Волею 
українського народу на український землях Австро-Угорської монархії утворилася 
українська держава… від нині Ти, український народе, господар своєї землі…». На 
засіданні Української національної ради 9 листопада 1918 р. було визначено назву 
держави – Західна Українська Народна Республіка (ЗУНР), до складу якої, крім 
Східної Галичини, увійшли Північна Буковина та українські повіти Закарпаття. 
Щоправда, невдовзі Північну Буковину захопила Румунія, а Закарпаття спочатку 
відійшло до складу Угорщини, а в січні–квітні 1919 р. – до Чехо-Словаччини. 
Отже, фактично ЗУНР охоплювала тільки територію Східної Галичини. Західно-
українська держава була в державно-правовому розумінні належно організована, з 
налагодженим, доволі чітко діючим законодавчим, адміністративно-виконавчим, 
правозахисним апаратом, збройними силами тощо. Створена була і належна її 
правова основа, видано низку законів та інших правових актів, які доволі 
ґрунтовно та кваліфіковано врегульовували різні галузі державного, соціально-
політичного, економічного життя [6, с. 356]. Вищевказане стосується і правової 
організації інституту нотаріату, як одного із важливих чинників формування 
правової держави. 

Принагідно відзначимо, що з другої половини XIV ст., подібно як і в інших 
країнах тогочасної Європи, нотаріальні функції на західноукраїнських землях, що 
входили до складу Польщі, виконували канцелярії судів. Практика ця була 
започаткована ще за часів Казимира Великого (середина XIV ст.). Канцелярії вели 
так звані актові книги. Вписаний писарем суду (якого часто називали нотаріус, 
дещо пізніше – реєнт) в актові книги документи – заповіт, договір, закладна та 
інше – набували юридичної сили і на випадок виникнення в подальшому спору 
були основним, неспростовним доказом. Найдавніші актові книги, що велися на 
території сучасної Галичини, зберігаються у Львівському державному історичному 
архіві і датуються 1402, 1428, 1471 рр. (Холмські, Львівські, Галицькі, 
Жидачівські, Белзькі, Буські та ін.). Як самостійний правовий інститут нотаріат був 
запроваджений у Галичині цісарським патентом від 7 лютого 1858 р., яким на її 
території з 1 листопада 1859 р. вводилось у дію австрійське нотаріальне Поло-
ження 1855 р. Саме з цієї дати починається історія галицького нотаріату як 
відокремленого від судової влади і незалежного правового інституту, що спирався 
на широке професійне самоврядування. А вже 25 липня 1871 р. було прийнято нове 
Положення про нотаріат, яке діяло у Галичині і в часи побудови української 
національної держави – ЗУНР, і після загарбання її Польщею (до 1934 р.). Нове 
нотаріальне Положення 1871 р. розпочало важливий етап розвою нотаріату на 
західноукраїнських землях. За свідченням сучасників, цей закон мав таку цілісність 
і внутрішню гармонію усіх окремих його положень, що міг би послужити зразком 
для будь-якої цивілізованої держави [3, с. 11–12]. Положення 1871 р. 
встановлювало підвищені вимоги до особи, яка прагнула здобути посаду нотаріуса, 
зокрема: вік – 24 роки; бездоганність поведінки; закінчені правничі студії і складе-
ні іспити теоретичні чи наявність ступеня доктора права; успішно складений іспит 
нотаріальний, адвокатський чи судово-урядовий; стаж не менше як чотири роки 
практичної діяльності, із яких принаймні два роки – у нотаріуса на практиці, а інші 
два роки – на практиці у суді, адвоката чи фінансовій прокуратурі; знання, крім 
німецької, крайової мови, що використовувалась у місцевості, де кандидат прагнув 
працювати. Наведені вимоги законодавця свідчать про те, яке важливе значення 
австрійський уряд приділяв проблемі підбору кадрів у нотаріаті. Як свідчать 
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архівні документи початку XX ст., призначали на посаду нотаріуса у Галичині 
звичайно лише після п’ятнадцятирічної нотаріальної практики, а траплялися 
випадки, коли стати нотаріусом вдавалося лише після двадцятирічної праці. Отож, 
нотаріусом, як правило ставала людина високих моральних чеснот і професіона-
лізму. Саме це, а також вагомість корпоративного принципу в діяльності 
нотаріусів, на нашу думку, зумовлювало високе значення інституту нотаріату в 
правоохоронній системі, підносило його в очах громадськості загалом і юридичної 
спільноти зокрема.  

Нотаріуси-українці користувалися авторитетом, заслуженою повагою та 
реальним впливом на розвиток суспільства. Відтак, коли Австро-Угорська імперія 
розпалася й українці розпочали процес творення власної національної держави, 
свідомі представники нотаріальної спільноти активно долучилися до цих процесів. 
Зокрема нотаріус і відомий громадсько-політичний діяч Михайло Мочульський, у 
1918 р. був призначений до складу делегації УНР на мирних переговорах у Бересті, 
де виконував обов’язки перекладача і нотаря для підтвердження вірогідності 
підписів контрагентів. Нотаріус з Балігроди Теодосій Будзиновський та нотаріус зі 
Станіславова Роман Заячківський у період 1918–1919 рр. були повітовими комі-
сарами. Як зазначив Б. Тищик, варто звернути увагу, що повітовими комісарами 
обирали не випадкових, чужих для населення і рекомендованих «зверху» людей, а 
тих, кого населення повітів добре знало, поважало, які заслужили на цю посаду 
своєю працею задля добра українського народу [6, с. 160]. У когорті нотаріусів-
українців цього переломного періоду варто згадати і Йосифа Онишкевича, 
Володимира Левицького (літературний псевдонім Василь Лукич), Костя 
Телішевського, Володимира Лушпинського, Порфира Яримовича, Андрія Павлиша, 
Івана Рудницького, Лева Гузара тощо [3, с. 81]. 

16 листопада 1918 р. Українською Національною Радою було прийнято закон 
«Про тимчасову адміністрацію областей Західноукраїнської Народної Республіки», 
згідно з яким залишалося чинним попереднє австрійське законодавство, якщо воно 
не суперечило інтересам і цілям української держави. Український історик у 
діаспорі М. Стахів, даючи оцінку цьому законові, зазначав, що його положення 
«були конечні, якщо ЗУНР бажала бути державою з правлінням права. Видати 
нові... закони у короткім часі було неможливо, отже, мусили залишатися старі.., які 
підлягали постійній зміні або заміні» [6, с. 170]. Отож тимчасово, до прийняття 
відповідного закону, у ЗУНР залишалося чинним і австрійське нотаріальне 
законодавство (Положення про нотаріат 1871 р.), і, відповідно, на своїх місцях 
залишалися попередні нотаріуси та працівники їхніх канцелярій. Хоча, за 
свідченнями сучасників, багато нотаріальних контор були покинуті їхніми 
працівниками, оскільки внаслідок нестабільності ситуації, військових дій, безладу, 
розрухи роботи для нотаріусів, крім укладення дрібних угод, майже не було [7, 
с. 25]. Тим не менше уряд національної української держави розумів, що навіть у 
таких складних військово-економічних умовах, нотаріат залишається тим інсти-
тутом, який покликаний створювати належні умови для ефективної реалізації норм 
права фізичними та юридичними особами, захищати їхні права та інтереси, 
надаючи правочинам публічної довіри і більшої доказової сили документам, 
зрештою він є превентивним інститутом, який запобігає суперечкам між сторонами 
цивільних правовідносин, утверджуючи між ними стабільні й передбачувані 
відносини, а відтак він є одним із важливих чинників формування міцної держави. 
Питання ефективного функціонування інституту нотаріату, як свідчать конкретні 
кроки уряду ЗУНР, не відійшли на задній план, чекаючи сприятливіших обставин, 
а залишалися на порядку денному, навіть попри польську окупацію. 
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Отже, 1 березня 1919 р. Державний Секретаріат Судівництва ухвалив розпо-
рядок «Про тимчасову організацію нотарів» [5]. Ним було визначено, що закони й 
інші нормативні акти, на підставі яких у колишній австрійській державі урядували 
нотаріуси, залишаються чинними, оскільки не суперечать державності Української 
Народної Республіки. До 30 квітня усі нотаріуси мали затвердити нові урядові 
печатки зі зображенням герба об’єднаної Української Народної Республіки (тризуб 
Володимира Великого) та напису українською мовою, що позначає ім’я, прізвище, 
урядовий титул нотаріуса, місце урядування та судовий округ. Окрім того, печатка 
могла містити відомості про нотаріуса і на мовах законно визнаних національних 
меншин. Нотаріуси, а також нотаріальні субститути (своєрідні помічники нота-
ріусів – особи, що мали право виконувати нотаріальні функції у разі відсутності 
нотаріуса) зобов’язувалися, згідно з § 5 Розпорядку, скласти присягу у Вищому 
Суді. У цьому ж параграфі був закріплений її зміст: «Прирікаю, як нотар, бути вірний 
Українській Народній Республіці, повинуватися законам і розпорядкам Української 
Народної Республіки, сповнювати уряд нотаря ревно і совісно та все мати на увазі 
добро і пожиток Української Народної Республіки». Нотаріуси, які відмовлялися 
виконати згадані вимоги, звільнялися з посади, а на їхнє місце Секретаріат судівництва 
призначав нотаріальних субститутів. Варто зауважити, що Секретаріат судівництва (а 
саме його особово-управляючий відділ) провадив загальне керівництво і нагляд над 
нотаріатом, призначав на посади та звільняв нотаріусів. 

Позитивним, на нашу думку, було положення Розпорядку про тимчасову 
організацію нотаріусів, яке вимагало від працівників нотаріату знання української 
мови. І хоч австрійське законодавство, передусім закон 1866 р. про крайові мови та 
розпорядження Міністерства юстиції 1864 р., зобов’язувало нотаріуса забезпечити 
(самому або через перекладачів) здійснення нотаріальної процедури мовами 
місцевого населення, поляки (а саме вони у відсотковому відношенні становили 
більшість від загальної кількості нотаріусів Східної Галичини) зовсім не поспішали 
виконувати ці приписи. 

Як відомо, велике значення для розвитку інституту нотаріату в Галичині мав 
той факт, що відповідно до Положення 1871 р. нотаріат утворював своєрідну 
корпорацію, яка управлялася нотаріальною палатою (Notariatskammer). На теренах 
Східної Галичини функціонували Львівська (охоплювала сім судових округів) і 
Перемишльська (чотири судові округи) нотаріальні палати. Головним завданням 
палати була охорона честі і гідності стану та захист його інтересів. Для його 
виконання Положення наділяло нотаріальні палати такими повноваженнями: 
нагляду за діяльністю нотаріусів і кандидатів та ведення їх списків; здійснення 
дисциплінарного суду честі над нотаріусами і кандидатами; вирішення всіх спорів, 
що виникали між нотаріусами з приводу виконання ними їхніх службових 
обов’язків; спорів і непорозумінь між нотаріусами і сторонами про розмір винаго-
роди чи з інших обставин; затвердження свідоцтва про проходження нотаріальної 
практики; прийняття від нотаріусів застав і нагляд за їхнім поповненням; 
виконання і доведення до відома нотаріусів округу всіх розпоряджень міністерства 
юстиції щодо нотаріату; відповідей з питань законодавства, устрою нотаріату, 
зменшення чи збільшення нотаріальних посад чи їх переміщення, зміни тарифів 
оплати за вчинення нотаріальних дій тощо. В дисциплінарному відношенні 
нотаріуси підпорядковувалися і нотаріальній палаті, і судовим органам І і ІІ 
інстанції. Учинення нотаріусом проступків, які ганьбили честь і гідність його 
звання, передбачало накладення нотаріальною палатою, а в місцевостях, де вона не 
була створена, судом І інстанції, відповідних стягнень, а саме: зауваження, 
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попередження чи письмова догана із занесенням їх в особову справу. Лише після 
трьох років бездоганної праці нотаріус набував права порушити клопотання про 
погашення цих дисциплінарних стягнень. Якщо ж нотаріус порушив положення 
законів, що регламентували його діяльність, не виконав обов’язків, покладених на 
нього цими ж законами чи вчинив проступок, несумісний з честю і гідністю його 
посади, судом II інстанції проти нього порушувалося дисциплінарне провадження. 
У випадку визнання нотаріуса винним на нього накладалося покарання у вигляді: 
письмової догани; штрафу до 500 золотих; відсторонення від посади на строк 
одного року; заборони займатися нотаріальною діяльністю загалом. 

Згідно з Розпорядком про тимчасову організацію нотаріусів від 1.03.1919 р. 
нотаріальні палати організаційно підпорядковувалися державному Секретаріатові 
судівництва. Фактично ж функції нотаріальної палати у Львові, а також окружного 
і Вищого суду (відповідно суди І і ІІ інстанції за австрійським законодавством), 
визначені нотаріальним законодавством, унаслідок окупації Львова польськими 
військами, тимчасово мав виконувати окружний суд у Станіславові (нині Івано-
Франківськ). З тих же причин повноваження Перемишльської нотаріальної палати 
та окружного суду виконував окружний суд у Самборі.  

На жаль, сподіванням українців побудувати незалежну і демократичну 
державу не судилося здійснитися. Верховна рада Антанти 25 червня 1919 року 
уповноважила збройні сили Польської Республіки захопити всю Галичину, а 14 
березня 1923 р., Рада послів Антанти ухвалила визнати Cхідну Галичину без 
жодних застережень як частину Польщі. Відносна стабільність політико-
економічної ситуації дала можливість відновити роботу закритих у часи війни 
нотаріальних контор – адже у Західну Україну повернулися ті нотаріуси, які, не 
бажаючи присягати на вірність Українській державі, змушені були залишити свої 
посади. Вже в липні 1919 р. відновили свою діяльність Львівська і Перемишльська 
нотаріальні палати. Однак у той час нотаріат переживав значні труднощі, 
зумовлені звільненням багатьох нотаріальних посад. Як свідчать архівні матеріали, 
в липні 1919 р. Львівська нотаріальна палата приступила до вироблення пропози-
цій щодо зайняття вивільнених 27 посад в її окрузі. Зміст цих документів цікавить 
нас передусім з погляду наявної інформації про те, що нотаріат періоду ЗУНР, 
попри несприятливі чинники, продовжував функціонувати, а влада вживала 
адекватних заходів з його впорядкування. З іншого боку, в них чітко просте-
жується позиція польської влади щодо подій 1918–1919 рр. Прагнення утвердити 
національну державу на етнічній українській території, більшість населення якої 
становили українці – називається агресією, а діяльність нотаріусів-українців 
скурпульозно вивчають на предмет їхніх виступів проти поляків. «Є досить 
трудним, в тих переломних часах, завдання на 27 посад нотаріальних представити 
відповідних кандидатів. На Палаті лежить найвища відповідальність за належне 
обсадження важливих посад, хоча і суд першої інстанції і апеляційний суд свій в 
тій справі внесок зроблять, але найавторитетніший, найкомпетентніший внесок 
повинна зробити Палата, яка найкраще знає усіх прохачів про посаду нотаріусів і 
найкраще може оцінити, кому і яка посада повинна бути надана. Нотаріальна 
палата має брати до уваги наскільки сильно постраждали нотаріуси під час 
окупації російської і української, чи була зруйнована контора, які вони мали 
доходи колись і яким є їхнє теперішнє економічне становище. Також, – читаємо 
далі у доповідній записці Львівської нотаріальної палати, – мусить Палата 
враховувати, що в тих повітах, де населення польське становить 40–50 % – бажано 
поляка на посаду призначати. Крім того, мусить Палата в своїх пропозиціях 
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враховувати якою була поведінка кандидатів на посади польської національності 
під час української окупації, а щодо українців – чи і у якій мірі вони виступали 
проти польської людності і чи вже склали присягу на вірність Польщі» [1, арк. 1]. 
Також Палата зобов’язувала тих нотаріусів, які склали присягу на вірність 
українській державі, подати докладні звіти про своє урядування за останній рік. 
Прикладом може служити звіт нотаріуса з Радехова Здислава Вєнцковського, 
поданий до Львівської нотаріальної палати вже 25 липня 1919 р. Вважаємо за 
необхідне процитувати основні положення цього цікавого документа: «Я, нотаріус, 
Здислав-Казімеж Вєнцковський, урядові українському жодної присяги не зложив, 
лише тільки приречення згідно Розпорядження урядового Секретаріату судового з 
дня 1 березня 1919 р. і то на письмі. Печатку українську застосовував від 15 квітня 
до 9 травня 1919 р. Упродовж усього часу української окупації складав усі 
документи виключно на польській мові» [2, арк. 17]. Далі пояснено причини скла-
дення «службового приречення». Серед них наведено такі: бажання дотриматися 
розпорядження Ліквідаційної комісії від 5 грудня 1918 р. щодо заборони пуб-
лічним функціонерам покидати самовільно свій уряд. А для цього, згідно з уже 
згадуваним Розпорядком українського Секретаріату судівництва, необхідно було 
скласти приречення. «Інакше, – пише З. Вєнцковський, – моє місце зайняв би 
нотаріальний субститут, звичайно – українець. Не викликає сумніву, що у випадку 
не зложення приречення наразився би я разом із своєю родиною на розмаїті утиски 
і репресії з боку українського уряду» [2, арк. 18]. Приблизно такого ж змісту були 
звіти й інших нотаріусів.  

Підводячи підсумки, можемо констатувати, що за короткий строк і у тяжких 
зовнішньо-політичних і внутрішніх обставинах, в ЗУНР були сформовані і досить 
злагоджено функціонували основні ланки державного механізму, у тому числі й 
інститут нотаріату. Аналіз архівних документів засвідчує, що нотаріат періоду 
ЗУНР, попри несприятливі фактори, продовжував функціонувати, а влада вживала 
адекватних заходів з його впорядкування. Адже, за словами О. Субтельного, 
«…галичани не займалися поширеними на сході радикальними експериментами..., 
а спиралися на старі австрійські моделі… Незважаючи на запеклу війну, яку 
нав’язали західноукраїнській державі, їй вдалося забезпечувати на своїй території 
стабільність і порядок» [6, с. 223].  
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During the revolution of 1917-1921, for the first time in the 20th century, the Ukrainian 
people created an independent national state, which, in the form of various formations, had all 
the signs of an independent state: territory, population, power, sovereignty. This article is 
devoted to one of the periods of existence of a national state in the form of the Western 
Ukrainian People's Republic (further – ZUNR), namely, the processes of creation and 
reformation of its law-enforcement system on the example of the institute of notary. 

From the second half of the fourteenth century, as in other countries of that time in 
Europe, the notarial functions in the Western Ukrainian lands that were part of Poland were 
performed by the chancellery of the courts that conducted the act books. The history of the 
Galician notary as separated from the judiciary and an independent legal institute that relied 
on a broad professional self-government, begins since November 1, 1859, when the Austrian 
Notary Statute of 1855, was put into effect in the Ukrainian lands. On July 25, 1871, a new 
Statute on a notary, which acted in Galicia at the time of the construction of the Ukrainian 
national state – ZUNR and after the conquest by Poland (till 1934) was adopted. It started an 
important stage in the development of a notary in the West Ukrainian lands. Notaries-
Ukrainians enjoyed authority, respect and real influence on the development of society. Thus, 
when the Austro-Hungarian Empire collapsed and Ukrainians began the process of creating 
their own national state, conscious representatives of the notary community were actively 
involved into these processes. 

In accordance with the Law of the Ukrainian National Council «On the Provisional 
Administration of the Regions of the Western Ukrainian People's Republic» of November 16, 
1918, the Austrian notarial legislation remained in force in ZUNR temporarily, and the previous 
notaries and employees of their offices remained at their places. On March 1, 1919, the State 
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Secretariat of the judiciary approved the Order «On the Temporary Organization of Notaries», 
obliging notaries to swear allegiance to the Ukrainian state. According to the Order the general 
administration and supervision of the notary, the appointment and dismissal of notaries were 
entrusted to the State Secretariat of the judiciary.  

In short term and in difficult external political and internal circumstances, in ZUNR the 
main parts of the state machinery, including the notary institution were formed and were 
working very well together. The analysis of archival documents shows that the notary during 
the period of ZUNR, despite the unfavorable factors, continued to function, and the authorities 
took adequate measures for its managing. 

Keywords: notary, notarial activity, notarial self-government, Ukrainian national state. 
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The article is devoted to the current case-law of the European Court of Human Rights 
regarding the right to examine a witness as a guarantee of the right to a fair trial under Article 6 of 
the European Convention of Human Rights. In this regard, the principles developed by the 
European Court of Human Rights on the right to call witnesses for the defence, the right to examine 
(or have examined) the prosecution witnesses are clarified. The article further deals with the issue 
of, reasonable efforts that should be taken by the domestic authorities in securing attendance of a 
witness, including the anonymous witnesses and witnesses in sexual abuse cases.  

It is postulated that the use as evidence of statements obtained at the stage of a police 
inquiry and investigation is not in itself inconsistent with Article 6, provided that the rights of the 
defence have been respected. As a rule, these rights require that the defendant be given an 
adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him – either when 
that witness is making his statements or at a later stage of the proceedings.  

The article further deals with the three-step compliance test under Article 6 of the 
Convention as regards the witnessesavailable at the pre-trial stage but absent from the 
subsequent stages of the criminal proceedings. 

It is emphasised that in cases involving anonymous witnesses, it is important to balance 
between fair trial in the interests of the defence and the interests of anonymous witnesses 
regarding their life, liberty, security or personal situation.  

In sexual abuse cases, attention has been drawn to the need of taking into account, on the 
one hand, the right of a minor victim for privacy, and on the other – an adequate and effective 
exercise of the rights of the defence. 

Keywords: the right to examine or have examined witnesses, case-law of the European 
Court of Human Rights. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.085 

Article 6 § 3 (d) encompass two different rights: 1) the right to call witnesses for the 
defence; 2) the right to examine, or have examined, prosecution witnesses. 

Three preliminary observations. The term «witness» in this provision has a fully 
autonomous meaning. It includes, aside from persons called to give evidence at trial; 
authors of statements recorded in pre-trial proceedings and read out in court; co-accused 
persons; victims; persons having specific status, such as experts [25; 29; 17; 12; 16]. 
––––––––– 

*The present article is a reproduction of the author’s lecture at the VI International Forum on the case-law of 
the European Court of Human Rights:The right to a fair trial, on 10 November 2017 in Lviv, Ukraine. 
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Article 6 § 3 (d) enshrines the principle that, before an accused can be convicted, all 
evidence against him must normally be produced in his presence at a public hearing with 
a view to adversarial argument. Exceptions to this principle are possible but must not 
infringe the rights of the defence [3]. 

The possibility for the accused to confront a material witness in the presence of a 
judge is an important element of a fair trial [24]. 

The right to call witnesses for the defence. This right does not entail the attendance 
and examination of every witness on the accused’s behalf, but only «under the same 
conditions as witnesses against him».  

The relevant principles in this regard were summarised in Perna v. Italy:  
«The Court observes (…) that the admissibility of evidence is primarily a matter for 

regulation by national law. The Court’s task under the Convention is not to give a ruling 
as to whether statements of witnesses were properly admitted as evidence, but rather to 
ascertain whether the proceedings as a whole, including the way in which evidence was 
taken, were fair (…). In particular, as a general rule, it is for the national courts to assess 
the evidence before them as well as the relevance of the evidence which defendants seek 
to adduce (…). It is accordingly not sufficient for a defendant to complain that he has not 
been allowed to question certain witnesses; he must, in addition, support his request by 
explaining why it is important for the witnesses concerned to be heard and their evidence 
must be necessary for the establishment of the truth» [20]. 

However, the underlying principle is the principle of equality of arms. It implies that 
the accused must be «afforded a reasonable opportunity to present his case under 
conditions that do not place him at a disadvantage vis-à-vis his opponent», as the Court 
stated in Popov v. Russia [21]. 

In Dorokhov v. Russia [11] the Court added that in respect of witnesses on behalf of 
the accused, «only exceptional circumstances could lead the Court to conclude that a 
refusal to hear such witnesses violated Article 6 of the Convention» [6]. 

In the recent Chamber judgment Murtazaliyeva v. Russia [18] the Court confirmed 
the before-mentioned principles. The main facts of the case are as follows:  

In 2004 the flat of the applicant, shared with two other women, was put under secret 
police surveillance. She was subsequently arrested, and a criminal investigation was 
opened. Her flat was searched, and evidence was seized indicating that she had been 
planning a terrorist attack. Eventually, she was convicted and sentenced to nine years’ 
imprisonment. In her appeal she complained inter alia about the refusal of her request to 
summon a police officer as witness who had made a pre-trial statement confirming that 
he had established a relationship with her at the order of his superiors. The Supreme 
Court upheld her conviction and held that the police officer could not testify in court 
because he was on a work-related mission but that his pretrial statement had been read 
out in court with the consent of the defence. 

Our Court, in examining whether the domestic proceedings had been conducted 
fairly, determined: – first, whether the accused’s request was sufficiently reasoned and 
relevant to the subject matter of the accusation; – secondly, whether the trial court, by not 
securing the attendance of a certain witness, namely a police officer, breached the 
accused’s right under Article 6 § 3 (d). 

The Chamber held, by four votes to three, that the refusal of the domestic court to call 
witness for the defence did not affect the overall fairness of the trial. The three minority 
judges, in a joint dissenting opinion, expressed their view that the police officer obviously 
was an important witness, and that in such circumstances there was no obligation for the 
accused to give additional reasons why a certain witness should be summoned. The 
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standard test as defined in the Perna judgment would not fit in this situation, and such a 
rigorous test would jeopardise the overall fairness of criminal proceedings. 

Meanwhile, the Murtazaliyeva case has been referred to the Grand Chamber, and we 
will see whether the existing principles are to be confirmed or amended. 

The right to examine, or have examined, prosecution witnesses. The relevant 
principles are set out in the recent Grand Chamber judgment Schatschaschwili v. Germany 
[23], based on the previous judgment Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [3].  

The Schatschaschwilicase concerned the complaint by an applicant, convicted of 
aggravated robbery and extortion, who maintained that his trial had been unfair, as neither 
he nor his counsel had an opportunity at any stage of the proceedings to question the only 
direct witnesses. When summoned to testify at trial, the witnesses, who resided in Latvia, 
refused to attend, relying on medical certificates indicating that they were traumatised by 
the crime. Subsequently, the trial court again unsuccessfully attempted to obtain their 
attendance, proposing several options and requesting legal assistance from the Latvian 
authorities. Finally, the German court considered that there was insurmountable obstacles 
to hearing the two witnesses, and therefore ordered that the records of their interviews by 
the police and the investigating judge be read out at the trial.  

The Grand Chamber found, by nine votes to eight, a violation of Article 6 of the 
Convention. It held that, in view of the importance of the statements of the only 
eyewitnesses, the counterbalancing measures taken by the trial court had been insufficient 
to permit a fair and proper assessment of the reliability of the untested evidence. 

The relevant principles were summarised as follows. The use as evidence of 
statements obtained at the stage of a police inquiry and judicial investigation is not in 
itself inconsistent with Article 6, provided that the rights of the defence have been 
respected. As a rule, these rights require that the defendant be given an adequate and 
proper opportunity to challenge and question a witness against him – either when that 
witness is making his statements or at a later stage of the proceedings.  

The compatibility with Article 6 §§ 1 and 3 (d) of proceedings in which statements 
made by a witness, who had not been present and questioned at the trial, were used as 
evidence needs to be examined in three steps: 1) was there a good reason for the non-
attendance of the witness and, consequently, for the admission of the absent witness’s 
untested statements as evidence? 2) was the evidence of the absent witness the sole or 
decisive basis for the defendant’s conviction? 3) Were there sufficient counterbalancing 
factors, including strong procedural safeguards, to compensate for the handicaps caused 
to the defence as a result of the admission of the untested evidence and to ensure that the 
trial, judged as a whole, was fair? 

The absence of good reason for the non-attendance of a witness, although a very 
important factor, cannot of itself be conclusive of the unfairness of a trial. The extent of 
the counterbalancing factors necessary in order for a trial to be considered fair will 
depend on the weight of the evidence of the absent witness. 

The Court established further principles relating to each of the three steps of the test: 
1) Good reasons for the non-attendance of a witness at trial could be death or fear of 

retaliation, absence on health grounds or the witness’s unreachability; 
2) «Sole» evidence is to be understood as the only evidence. «Decisive» evidence 

must be narrowly interpreted as so significant or important «as is likely to be 
determinative of the outcome of the case»; 

3) Counterbalancing factors to compensate for the non-attendance of a witness may 
be, inter alia,the cautious approach of domestic courts to untested evidence; the detailed 
reasoning as to why this evidence can be considered reliable; directions given to a jury; 
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the video recording of the absent witness’s questioning at the investigation stage;the 
availability of corroborative evidence supporting the untested evidence; the possibility 
for the defence to put questions to the absent witness indirectly, for example in 
writing;the opportunity given to the accused or his lawyer to question the witness during 
the investigation stage;the possibility afforded to the accused to give his own version of 
the events and to cast doubt on the witness’s credibility. 

A recent Ukrainian case, in which these principles were applied, was Palchik v. 
Ukraine [19]. 

In 2002 criminal proceedings were instituted against the managing director of a 
private company on suspicion of having concluded fictitious contracts with four 
Ukrainian private companies to obtain export value added tax refunds. During the pre-
trial investigation managers of the four companies admitted that the contracts had either 
been forged or fictitious and that no actual shipments of the goods had taken place. 
Between 2003 and 2004 the police tried on several occasions to bring these witnesses to 
court hearings on the case, however without success. The witnesses’ pre-trial statements 
were therefore read out at a court hearing.  

Before our Court, the applicant complained, in particular, that the witnesses whose 
statements had been used to convict him had not been examined at trial, and that five 
other witnesses had not been called at all. Because of the admission of the untested 
statements of one specific witness, the Court found a violation of Article 6. It held 
(1) that no good reasons for the non-attendance were convincingly shown, (2) that the 
witnesses’ statements were «decisive», and (3) that not sufficient counterbalancing 
factors existed, in particular, the applicant did not have an opportunity to put questions to 
the witness at any stage in the proceedings.  

However, concerning two other witnesses the applicant could confront them in the 
course of the investigation, which constituted an important counterbalancing factor. 
Therefore, no violation of Article 6 was found in this respect. 

For further recent case-law examples see, inter alia,Cafagna v. Italy, Daştan v. 
Turkey, Valdhuter v. Romania, Van Wesenbeeck v. Belgium, Chap Ltd v. Armenia, and, 
concerning experts, Constantinides v. Greece [7; 8; 9; 10; 27; 28]. 

Reasonable efforts in securing attendance of a witness. The Contracting States have 
a duty to take positive steps to enable the accused to examine or have examined relevant 
witnesses. In this respect, they must do everything that is reasonable to secure the 
presence of the witness. These steps may differ depending on the ground for the non-
attendance of a witness, and the authorities must inquire about the reasons for the 
absence of a witness. 

If a witness is unreachable, the authorities must actively search for the witness and 
establish his whereabouts, if necessary with the help of the police. If a witness is absent 
from the country where the proceedings are conducted, the authorities must resort, 
whenever possible, to international legal assistance [13]. 

However, there is no obligation to the impossible. If the authorities displayed due 
diligence in their efforts to find and summon the witness, his unavailability as such does 
not make it necessary to discontinue the proceedings [4; 5; 14; 15]. 

If a witness is unable to testify before court due to illness, arrangements may be 
made to enable the witness to be examined at his home [6]. 

If a witness cannot be compelled to testify, for example a family member who might 
be put into a moral dilemma when confronted with the accused, the evidence could, in 
principle, be admitted in documentary form [26]. 



С. Ranzoni 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 89 

Anonymous witnesses.A slightly different situation, albeit to a certain extent similar, 
occurs when statements are made by anonymous witnesses. The Court summarised the 
relevant principles in the case of Doorson v. the Netherlands [12; 16] as follows. 

The interests of witnesses relating to their life, liberty, security or personal situation 
need to be taken into consideration. Such interests are in principle protected by other, 
substantive provisions of the Convention. Therefore, principles of fair trial also require 
that in appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of 
witnesses or victims called upon to testify. However, national authorities must adduce 
relevant and sufficient reasons to keep secret the identity of certain witnesses. Moreover, 
the handicaps caused to the defence must be sufficiently counterbalanced by the 
procedures followed by the judicial authorities. With this in mind, an accused should not 
be prevented from testing the anonymous witness’s reliability. In addition, no conviction 
should be based either solely or to a decisive extent on anonymous statements. 

The recent Chamber judgment Van Wesenbeeck v. Belgium [28] concerned a 
proactive investigation against the applicant and other suspects, on suspicion, inter alia, 
of drug trafficking and money laundering. This investigation involved special 
observation and infiltration methods. After indictment, the trial court convicted the 
applicant and sentenced him to ten years’ imprisonment. He then complained that he had 
been unable to examine or to have examined the undercover officers.  

The Court pointed out that it was an essential tool in the fight against organised 
crime to enable undercover police operatives to supply information anonymously. 
However, anonymous witness could only be used in exceptional circumstances. In the 
present case, the Court accepted that the safety of the undercover officers and the 
importance of anonymity with a view to their work on other cases had precluded their 
examination at trial. It found that the applicant had been able to challenge the evidence 
gathered through the intervention of the undercover officers and that there were adequate 
procedural safeguards to counterbalance the difficulties caused to the defence. Therefore, 
no violation of Article 6 was found. 

Witnesses in sexual abuse cases.Criminal proceedings concerning sexual offences 
are often conceived of as an ordeal by the victim, in particular, in cases involving a 
minor. In the assessment of whether the trial against the accused was fair, the right to 
respect for the private life of the alleged victim must be considered. Therefore, certain 
measures may be taken in order to protect the victim. However, such measures must be 
reconciled with an adequate and effective exercise of the rights of the defence [1; 2; 22]. 

The recent case of Vronchenko v. Estonia [20] concerned the conviction of the applicant 
for sexual abuse of a minor, his stepdaughter. He complained that he did not have an 
opportunity to question the alleged victim, on whose testimony during the pre-trial 
proceedings his conviction had been mainly based. The Court found a violation of Article 6. 

It first stated that pursuant to psychological and psychiatric expert opinions it was not 
considered safe for the victim to be cross-examined at the trial, even with the use of remote 
examination. It therefore accepted that a good reason for the non-attendance of the witness 
existed. Secondly, the Court held that her testimony constituted «decisive» evidence. As to 
the third consideration, the counterbalancing measures, the Court had no doubts that the 
domestic judicial authorities acted in the best interests of the child in declining to summon the 
presumed victim. It took into account that the video recording of the victim’s statements in 
the investigation was played at the court hearing. However, having regard to the importance 
of her testimony, the Court considered the measures insufficient to secure the applicant’s 
rights of defence because he was never given an opportunity to have questions put to the 
victim. Lastly, there was no strong corroborative evidence supporting the victim’s statements. 
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ПРАВО ДОПИТУВАТИ СВІДКІВ ВІДПОВІДНО ДО П. 1 ТА П. 3 
(D) СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 
К. Ранзоні 

Суддя Європейського суду з прав людини, 
Страсбург, Франція (F-67075), 

e-mail: carlo.ranzoni@echr.coe.int 

У поданій в авторській редакції статті проаналізовано сучасну прецедентну практику 
Європейського суду з прав людини щодо права на допит свідка як гарантії права на 
справедливий суд. Звернуто увагу на автономне значення поняття «свідок». Проде-
монстровано на прикладі справи Перна проти Італії принципи та позицію Європейського 
суду з прав людини щодо права на допит свідка сторони захисту, а також звернуто увагу 
на можливість підтвердження або зміни підходу ЄСПЛ щодо допиту свідка сторони 
захисту у справі Муртазалієва проти Росії, яка передана на розгляд Великої Палати.  

Право на допит свідків обвинувачення висвітлено у зв’язку з принципами та позицією 
Європейського суду з прав людини у справах Щаташвілі проти Німеччини та Аль-Хавая 
проти Сполученого Королівства. У зв’язку з цим констатовано, що використання показів 
свідків обвинувачення на досудовому розслідуванні як таке не суперечить статті 6, якщо 
особа має право на захист та можливість оскаржити та поставити безпосередні питання 
свідкові обвинувачення на більш пізніх стадіях судового розгляду. 

Охарактеризовано значення та зміст використання покрокового тесту на відповід-
ність статті 6 Конвенції допиту свідка на досудовому розслідуванні та його подальшої 
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неможливості присутності та допиту на судовому процесі. Такий покроковий тест 
складається із трьох елементів та передбачає послідовну відповідь на такі запитання: 
1) чи існувала вагома причина для неявки свідків до суду? 2) чи були показання відсутніх 
свідків єдиною або вирішальною підставою для визнання заявника винним? 3) чи 
існували достатні врівноважувальні чинники для компенсації невигідного становища 
захисту під час судового розгляду?  

Розглянуто сформовані Європейським судом з прав людини позиції щодо позитив-
них зобов’язань держави вживати розумних зусиль, що спрямовані на забезпечення 
присутності свідків. Звернуто увагу на те, що якщо органи влади продемонстрували 
належну обачність у своїх зусиллях щодо пошуку та виклику свідка, його відсутність як 
така не призводить до необхідності припинення розгляду справи. 

Висвітлено підходи та позиції Європейського суду з прав людини, сформовані у 
справі Доорсон проти Нідерландів, щодо показів анонімних свідків. У зв’язку з цим 
важливим є балансування між справедливим судовим розглядом в інтересах сторони 
захисту та інтересами анонімних свідків щодо їх життя, свободи та безпеки. Проте 
органи держави повинні навести відповідні та достатні аргументи щодо збереження 
анонімності певного свідка. Однак засудження не може ґрунтуватися виключно та 
вирішальною мірою на анонімних показах. 

Розглянуто проблемні аспекти права на допит свідка у справах про сексуальні зло-
чини, зокрема на прикладі справи Вронченко проти Естонії, та звернуто увагу на необхід-
ність враховувати, з однієї сторони, право неповнолітнього потерпілого на приватність, а 
з іншої – на адекватність та ефективність використання можливостей захисту. 

Ключові слова: право допитувати свідків, прецедент не право Європейського суду з 
прав людини. 

Стаття: надійшла до редакції 15.09.2018 
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ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
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Секретаріат Європейського суду з прав людини, 
Allée des Droits de l'Homme, 67000, Strasbourg, 

e-mail: taras.pashuk@gmail.com  

Розглянуто загальнотеоретичні питання забезпечення судового перегляду рішення 
первинного органу правозастосування, ухваленого у дисциплінарній справі щодо судді. 
Проаналізовано міжнародно-правові підходи до проблеми судового перегляду таких 
рішень, у тому числі рекомендації та висновки органів Ради Європи, а також відповідну 
прецедентну практику Європейського суду з прав людини. Розглянуто досвід західно-
європейських країн, які забезпечують судову процедуру перегляду рішень дисциплінарного 
органу щодо суддів, а також вивчено підходи до вирішення цієї проблеми у юрисдикціях 
США. На основі концептуально-методологічного аналізу запропоновано шляхи визначення 
обсягу та стандарту судового перегляду у таких категоріях справ. З’ясовано, які сфери 
повинен охоплювати судовий перегляд, щоби забезпечувати належний обсяг перевірки 
первинного рішення. Виділено чинники, які впливають на формування стандартів 
перегляду з огляду на особливості провадження в первинному органі правозастосування. 
Охарактеризовано зміст правозахисних повноважень суду, який виконує контрольну 
функцію, а також загальноправові умови, що визначають допустимий обсяг застосування 
таких повноважень. 

Ключові слова: дисциплінарне провадження, обсяг судового перегляду, стандарт 
судового перегляду.  
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Вступ. Сьогодні загальновизнаним є те, що у дисциплінарному провадженні 
щодо судді останньому має бути забезпечено основні процесуальні гарантії 
справедливого розгляду його дисциплінарної справи. Ідея гарантій справедливого 
процесу знайшла своє відображення в міжнародних документах, які спочатку в 
загальних рисах згадували право судді на слухання [5] (пункт 26), [24] (пункт 27). 
Це право було розширене на європейському рівні з огляду на необхідність 
забезпечити «усі гарантії справедливого судового розгляду» [36] (пункт 69). У 
Європейському Союзі (надалі – ЄС), крім інституційних гарантій незалежного 
дисциплінарного провадження, також запропоновано, щоб у такому провадженні 
судді мали право бути повністю поінформованими про справу, мали повне право 
на захист, включаючи право на представника за власним вибором, брати участь у 
слуханнях, подавати пояснення, надавати докази в письмовій чи усній формі, 
ознайомитись зі строками розгляду скарги та прийняття рішення, знати підстави 
прийнятого відповідним дисциплінарним органом рішення, оскаржити це рішення 
[11, с. 37–38]. 

––––––––– 
 Ця стаття відображає особисту думку автора і не є офіційною позицією будь-якого органу Ради 

Європи.  
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Ця тенденція забезпечення процесуальних прав у дисциплінарному провад-
женні є цілком природною і не викликає особливих заперечень. Проте дисциплі-
нарне провадження щодо судді має свої особливості, які варто враховувати при 
обговоренні обсягу та змісту процесуальних гарантій. Тому хоча й процесуальні 
гарантії визнаються в загальних рисах, єдиного підходу до їхнього розуміння та 
запровадження в контексті дисциплінарної справи саме проти судді на сьогодні 
немає. Одним із питань, яке досі не вирішене в доктрині, залишається питання 
оскарження рішення у дисциплінарній справі: чи має таке право надаватися судді, і 
якщо так, то яким повинен бути обсяг та глибина перегляду первинного рішення? 

Підходи у міжнародному праві.  
Погляд з точки зору Європейської конвенції з прав людини. Вимога щодо 

наявності процедури судового перегляду рішення у дисциплінарних справах прямо 
не закріплена у Європейській конвенції з прав людини (надалі – Конвенція). У 
Конвенції право на оскарження прямо згадується лише щодо «кримінальних 
справ». Більше того, одним із винятків є те, що це право не поширюється на 
випадки, коли вирок було винесено найвищим національним судовим органом. 
Ідеться про статтю 2 Протоколу № 7 до Конвенції, яка передбачає: 

«1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопору-
шення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним 
або винесеного йому вироку. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких 
воно може бути здійснене, регулюється законом.  

2. Із цього права можуть виникати винятки для передбачених законом незнач-
них правопорушень або коли відповідну особу судив у першій інстанції найвищий 
суд, або коли її було визнано винною і засуджено після оскарження виправду-
вального вироку» [9].  

Водночас керуючись нормативним текстом Конвенції та його тлумачення, 
дисциплінарний проступок судді зазвичай не підпадає під поняття «криміналь-
ного правопорушення» [27] (пункти 92–95). Відтак, якщо дисциплінарний процес 
не набуває ознак «кримінального процесу» в розумінні Конвенції, то статті 2 
Протоколу № 7 до Конвенції не застосовуватиметься до дисциплінарного про-
цесу щодо судді. 

З іншого боку, дисциплінарне провадження щодо судді може вплинути на його 
«цивільні права», і вже з цих підстав йтиметься мова про застосування пункту 1 
статті 6 Конвенції в цивільно-правовому аспекті [3] (пункти 100–106). Ця норма 
Конвенції гарантує, зокрема, право на «доступ до суду». Проте вона не передбачає 
права на апеляційний перегляд, якщо такий перегляд не запроваджено у 
національній правовій системі. Європейський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ) 
стверджував неодноразово, що: 

«стаття 6 Конвенції не зобов’язує Договірні держави створювати апеляційні та 
касаційні суди. Проте, якщо такі суди існують, слід дотримуватись гарантій статті 
6, наприклад, у тому, що вона гарантує сторонам ефективний доступ до суду для 
вирішення спору про їхні цивільні права та обов’язки» [38] (пункт 80). 

У національних правових системах, у яких на судові ради покладають дисци-
плінарні повноваження щодо встановлення фактів, їхньої правової кваліфікації, 
визначення міри відповідальності судді, такі судові ради можуть розглядатись як 
«трибунал» або «суд» у розумінні статті 6 Конвенції, навіть якщо ці органи не 
належать до системи класичних судів. Наприклад, такий висновок був досягнутий 
ЄСПЛ у справі проти Хорватії після вивчення статусу національної судової ради та 
особливостей провадження у цьому органі [28] (пункт 42). 
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Це дає підстави стверджувати, що тією мірою, допоки дисциплінарний процес 
щодо судді не набуває ознак кримінального провадження, договірні держави не 
зобов’язані за Конвенцією створювати другу інстанцію для перегляду дисциплі-
нарної справи, яку було вирішено судовою радою як судовим органом першої 
інстанції. Проте гарантії статті 6 застосовуватимуться до другої інстанції, включно 
із правом на доступ до неї, якщо держава з власної волі запровадила у своїй 
правовій системі відповідну процедуру судового перегляду для цієї категорії справ. 

Погляд з точки зору інших міжнародно-правових документів. Міжнародно-
правові акти, які приділяють увагу дисциплінарній відповідальності суддів, 
зазначають, що суддя повинен мати право на оскарження рішення у його 
дисциплінарній справі. Спочатку це право було сформульовано зі застереженнями 
стосовно найвищого судового органу або законодавчого органу, що застосовує 
міру відповідальності. Зокрема, Основні принципи ООН щодо незалежності судів 
1985 р. сформулювали відповідний принцип так: 

«20. Рішення про дисциплінарне стягнення, усунення від посади чи звільнення 
повинні бути предметом незалежної перевірки. Цей принцип може не застосову-
ватися до рішень Верховного суду або до рішень законодавчого органу, ухвалених 
під час розгляду справ у порядку імпічменту або іншої аналогічної процедури» [4].  

У 1998 р. Європейська хартія щодо статусу суддів передбачила таке: 
«5.1. … Рішення виконавчого органу, комітету або органу, що визначає перед-

бачену законом санкцію, може бути оскаржене до вищої судової інстанції» [13]. 
Згідно з пояснювальним звітом до Хартії вона окреслює право на оскарження 

до вищого судового органу будь-якого рішення про накладення санкції виконавчим 
органом, трибуналом або органом, принаймні половина членів якого є обраними 
суддями. Відповідно, право на оскарження було поширене і на ті випадки, коли 
навіть у першій інстанції діяв незалежний орган. Проте пояснювальний звіт зазна-
чив, що формулювання цього положення не вимагає наявності такого права на 
оскарження санкції, застосованої парламентом. 

У розвиток ідеї про визнання за суддями права на оскарження рішення у 
дисциплінарній справі Консультативна рада європейських суддів Ради Європи 
(надалі – КРЄС) відзначила у 2002 р. таке: 

«… у кожній країні дисциплінарний процес має бути організований так, щоб 
він давав можливість оскаржити рішення дисциплінарного органу (трибуналу або 
суду) до суду» [31] (пункт 77 (v)). 

При цьому КРЄС уточнила, що хоча у деяких країнах дисциплінарний орган 
першої інстанції є одразу найвищим судовим органом, необхідно забезпечити належ-
но право судді на оскарження рішення у дисциплінарній справі [31] (пункт 72).  

У 2007 р. КРЄС підтвердила ці міркування, вказавши, що можливість судового 
перегляду має існувати, зокрема, щодо рішень судової ради про дисциплінарну 
відповідальність суддів [37] (пункт 39).  

У 2010 р. Комітет Міністрів Ради Європи сформулював рекомендацію про те, 
що у дисциплінарному процесі щодо судді має існувати «право на оскарження 
рішення та санкції» [36] (пункт 69). Такий припис варто розглядати як суттєве 
розширення цього міжнародного стандарту, оскільки він, по-перше, не згадує про 
винятки стосовно вищого судового органу або законодавчого органу, який застосо-
вує дисципліну санкцію. По-друге, цей припис стосується й обсягу оскарження, 
чітко вказуючи, що перегляд повинен поширюватися і на дискреційні повноваження 
первинного дисциплінарного органу в частині вибору ним міри відповідальності. 
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Венеціанська комісія Ради Європи також вважає, що право на оскарження до 
суду має бути належно забезпечено, наголошуючи важливість цього права для всіх 
суддів; зокрема, таке право повинно існувати і в дисциплінарних системах, де 
функціонують судові ради [29] (пункт 76), [30] (пункт 110). 

З огляду на ці міжнародно-правові рекомендації та висновки, видається, що 
забезпечення права на оскарження рішення в дисциплінарній справі щодо судді є 
достатньо визнаною тенденцією на європейському рівні, хоча й детальної про-
позиції щодо систем, у яких найвищий судовий орган ухвалює дисциплінарне рі-
шення як суд першої інстанції, висловлено ще не було. Крім того, рекомендації не 
вказують точного обсягу перегляду рішення (щодо можливості перегляду питань 
права, фактів, застосування дискреційних повноважень) та стандарту перегляду. 
Відтак, постає питання, якими мають бути обсяг та стандарт перегляду рішення 
органу першої інстанції у дисциплінарній справі щодо судді? 

З одного боку, надання надто вузьких повноважень щодо перевірки такого 
рішення може поставити під сумнів ефективність права на оскарження. З іншого 
боку, занадто широкі повноваження під час судового перегляду можуть знизити 
роль первинного органу, який ухвалює рішення, зокрема судової ради, що уповно-
важена, як правило, згідно з національними конституціями виконувати функцію 
встановлення фактів, застосування права до таких фактів та обрання конкретної 
санкції. Якщо повномасштабний судовий перегляд стане новим повноцінним 
розглядом справи з можливістю відкинути усі фактичні та юридичні висновки су-
дової ради, то, можливо, і немає практичного сенсу в інвестуванні ресурсів у 
розвиток таких судових рад у національних правових системах? 

Підходи у Європейських країнах. Сьогодні багато європейських країн 
передбачають процедури оскарження рішення стосовно дисциплінарної відпо-
відальності судді, ухваленого органом першої інстанції. Згідно з дослідженнями, 
проведеними Європейською мережею судових рад, судовий перегляд остаточного 
рішення, прийнятого дисциплінарним органом, доступний у переважній більшості 
європейських країн. Винятки становлять ті національні правові системи, де 
рішення про дисциплінарну відповідальність ухвалює відповідний Верховний Суд 
(наприклад, у Чеській Республіці та Нідерландах). У юрисдикціях загального права, 
де, як правило, класична апеляція не є безпосередньо доступною, існує можливість 
пред’явлення вимоги про здійснення іншої форми судового контролю (наприклад, 
в Англії та Уельсі, Північній Ірландії та Ірландії). Апеляційне провадження 
здійснюється дисциплінарними апеляційними колегіями або судами (наприклад, у 
Бельгії, Угорщині, Словаччині та Словенії), адміністративними судами, у тім числі 
відповідним вищим адміністративним судом або державною радою (в Албанії, 
Бельгії, Болгарії, Франції, Сербії, Іспанії та Туреччині), або верховним чи 
конституційним судом країни (наприклад, в Австрії, Хорватії, Данії, Італії, Литві, 
Польщі, Португалії та Румунії) [11, с. 39]. 

У Франції дисциплінарні рішення, прийняті Вищою радою магістратури, 
ухвалені щодо суддів чи прокурорів, можуть бути переглянуті Державною радою. 
Проте деякі автори відзначають, що упродовж тривалого часу обсяг судової 
перевірки таких рішень відрізняється залежно від того, чи це рішення стосується 
судді чи прокурора. У випадку прийняття рішень щодо суддів Державна рада 
здійснює касаційний перегляд, тобто перевірку формальної законності рішення 
(компетенція та процедура) та його змістовної законності, яка обмежується 
оцінкою юридичної кваліфікації фактів. Якщо ж справа стосується прокурорів, то 
Державна рада перевіряє, на додаток до зазначеного вище, також і те, чи накладена 
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санкція не була явно непропорційною до вчиненого правопорушення. Крім того, 
Державна рада на практиці поступово розширила сферу перегляду дисциплінарних 
рішень проти прокурорів, що тільки посилило відмінності у рівні правового 
захисту цих двох професій [15, с. 292].  

Підходи у юрисдикціях США. У юрисдикціях штатів за загальним підходом 
рішення органів дисциплінарного контролю можуть бути переглянуті у судовому 
порядку. Суд перевіряє факти, встановлені дисциплінарним органом, на предмет 
того, чи вони підтверджені необхідними доказами. Стандартом доказування у 
більшості штатів є наявність «чітких та переконливих доказів», хоча деякі штати 
використовують нижчий стандарт – «переважаючих доказів». Окрім того, суд 
перевіряє правові висновки дисциплінарного органу, а також аналізує обґрунто-
ваність рішення або рекомендації в частині обраної санкції. Суд може погодитися з 
фактами, висновками та санкцією дисциплінарного органу; може не погодитися з 
ними; може погодитися частково; може погодитися з фактами та правовою 
кваліфікацією, але застосовувати іншу санкцію [16, с. 5]. Водночас, у різних 
штатах по-різному оцінюють те, з якою глибиною суд може переглянути рішення 
первинного дисциплінарного органу. Тобто стандарт перегляду буває різним. 

Наприклад, Верховний Суд штату Кентуккі встановив стандарт перегляду так: 
«Стаття 121 Конституції Кентуккі надає повноваження комісії звільнити 

суддю з поважних причин та уповноважує Верховний Суд здійснювати судовий 
перегляд такого рішення. Для того, щоб комісія застосувала міру дисциплінарної 
відповідальності до судді, звинувачення повинні бути підтверджені «чіткими та 
переконливим» доказами. … Ми повинні прийняти висновки комісії, якщо 
вони не є «явно помилковими» або «нерозсудливими» [напівжирний шрифт 
додано. – Прим. автора] [2].  

В Оклахомі застосовують такий стандарт перегляду: 
«(С) Перегляд в Апеляційному відділі відбувається за правом справедливості 

як щодо питань права, так і фактів. Апеляційний відділ може схвалити, змінити або 
скасувати рішення Судового відділу першої інстанції або ухвалити нове рішення, 
якщо того вимагає правосуддя.... 

... У справах, які належать до юрисдикції права справедливості, апеляційна 
інстанція залишає в силі рішення, якщо не буде встановлено, що воно явно не 
узгоджується із доказовою базою, або суперечить закону чи встановленим 
принципам справедливості...» [напівжирний шрифт додано. – Прим. автора] [34].  

Визначаючи такі стандарти перегляду, суди можуть враховувати особливу 
роль комісій зі судової поведінки, проявляючи певну повагу до їхніх висновків 
щодо фактів та права, а також щодо реалізації дискреційних повноважень. Концеп-
ція поваги чи толерантності до первинного правозастосувального органу згадується 
по-різному. Наприклад, у штаті Арізона, де судове провадження хоча й відбу-
вається de novo, контролюючий суд, «як правило, з великою повагою ставиться до 
рекомендацій Комісії» [19]. У подібний спосіб, рекомендації судової комісії Техасу 
приймають «з великою повагою, коли вони ґрунтуються на юридично та фактично 
достатніх доказах» [17]. Водночас у штаті Небраска «рекомендація може братися 
до уваги під час судового перегляду» [18]. 

У штаті Коннектикут Верховний Суд використовує менш толерантний 
стандарт перегляду висновків первинного дисциплінарного органу, надаючи 
більшої вагомості захисту судової професії від необґрунтованих дисциплінарних 
звинувачень. Цей суд виклав свою позицію так: 
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«Наш перегляд не є провадженням de novo. Скажімо, ми не можемо оцінити 
надійність свідків.... Проте, під час здійснення перегляду справи нам слід врахо-
вувати ризик того, що необґрунтовані звинувачення у неправомірній поведінці 
суддів негативно вплинуть на загальносуспільний інтерес в існуванні незалежної 
судової влади. Тому ми відходимо від нашого звичайного правила поваги до 
встановлення фактів судовими та адміністративними органами. Ми маємо власні 
обов’язки, у випадку оскарження первинного рішення, щодо ретельної перевірки 
ходу провадження згідно з протоколом, щоб переконатись у наявності суттєвих 
доказів, якими обґрунтовуються фактичні висновки ради» [21]. 

Окрім того, як відзначив Верховний Суд штату Юта у згаданій нижче справі, 
більшість верховних судів штатів використовують «ще менш толерантний стандарт 
перегляду»: верховний суд переглядає висновки та рекомендації дисциплінарної 
комісії суддів за стандартом de novo на підставі протоколу провадження в органі 
першої інстанції. Цей стандарт перегляду вперше був застосований Верховним судом 
Каліфорнії, згідно з яким висновки первинного органу щодо фактів та права, а також 
його рекомендації переглядають у повному обсязі на підставі протоколу провадження. 

Однак у штаті Юта цей майже «нульовий рівень» толерантності було дещо 
підвищено в частині фактичних висновків первинного дисциплінарного органу. 
Проаналізувавши свої повноваження, передбачені Конституцією, Верховний Суд 
штату Юта вказав: 

«[Ми]... не приймаємо “ще менш толерантний стандарт перегляду”, який, як 
видається, застосовується більшістю штатів, коли Верховний суд переглядає 
висновки та рекомендації дисциплінарної комісії суддів за стандартом de novo на 
підставі протоколу провадження... Ми вбачаємо, що цей стандарт занижує роль 
Комісії в провадженнях щодо судової дисципліни та не відповідає інституційним 
можливостям апеляційного суду. Довга історія розвитку судової гілки влади вчить, 
що судовий орган, який безпосередньо досліджує суперечливі докази, має кращу 
здатність розв’язувати питання факту, особливо в тому, що стосується поведінки 
свідків.... Немає підстав ігнорувати цю теорію і під час вирішення справ щодо 
судової дисципліни. Крім того, можна стверджувати, що стратегічна функція судової 
комісії – забезпечення нейтральної процедури розгляду тверджень про неправомірні 
дії суддів та застосування до судді, у випадку необхідності, ефективної та 
пропорційної міри дисциплінарної відповідальності, – вимагає, щоб дії Комісії були 
розглянуті судом з певною повагою. Члени цього суду, зрештою, також є суддями. 

У підсумку ми не будемо скасовувати фактичні висновки Комісії, якщо вони 
не є довільними, упередженими або явно помилковими, однак ми залишаємо за 
собою право робити висновки з основних фактів, які можуть відрізнятись від 
висновків Комісії; також, ми здійснюватимемо повний перегляд рішення Комісії 
щодо того, що становить належну санкцію. Такий стандарт перегляду забезпечить 
необхідну гнучкість, – у відповідь на критику щодо судів, які застосовують менш 
толерантний стандарт перегляду у справах про судову дисципліну, а саме: 
а) забезпечення необхідної перевірки можливих помилок комісії та б) реалізацію 
остаточної відповідальності суду щодо накладання відповідної санкції, не 
зменшуючи при цьому ролі Комісії в дисциплінарному процесі щодо суддів» [20]. 

Пошук оптимальної моделі юридичного забезпечення права на 
оскарження рішення у дисциплінарній справі щодо судді. 

Концептуально-методологічне підґрунтя аналізу. Незважаючи на те, що у 
юрисдикціях європейських країн та США визнається право на оскарження рішення 
у справах щодо судової дисципліни, обсяг та глибина перегляду дисциплінарного 



Т. Пашук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67  

 

100 

рішення може відрізнятись, і єдиного підходу до вирішення цього питання немає. 
Очевидно, що різноманітність підходів зумовлена особливостями національних 
дисциплінарних систем. Труднощі у вирішенні цього питання також виникають у 
тому випадку, коли провадження у першій інстанції відбувається спеціальною 
судовою радою, яка не є класичним судом у системі судоустрою. Тому важливо 
встановити основні чинники, що визначають обсяг та глибину перегляду дисци-
плінарного рішення у кожному окремому випадку. 

По-перше, будь-яка система перегляду повинна бути оцінена з погляду трьох 
сфер: право, факти та дискреційні повноваження (розсуд). Ці три сфери є основ-
ними для визначення обсягу перевірки справи та формування порядку взаємодії 
між первинним органом правозастосування та судом, що здійснює перегляд 
рішення такого органу [10, с. 481]. 

По-друге, функціональна взаємодія між органом першої інстанції та судом, 
який переглядає дисциплінарну справу, повинна визначатися специфічним стан-
дартом перегляду (інакше кажучи, певною глибиною перегляду) у кожній із цих 
трьох згаданих сфер (право, факти та розсуд). В американській юриспруденції цю 
проблему також обговорюють в світлі концепції поваги чи толерантності до пер-
винного правозастосувального органу [23, с. 596–609; 32, с. 511–521]. 

Існування судової поваги або толерантності до рішень первинного право-
застосувального органу зумовлено низкою причин. Перша – це експертиза: 
спеціалізовані органи, що володіють досвідом та знаннями у певній галузі, можуть 
бути у кращому, ніж суд, становищі, щоб вирішувати питання у спосіб, який 
узгоджується зі стратегією розвитку певної сфери суспільних відносин та принци-
пами, що лежать в основі відповідного законодавства. Друга причина полягає у 
розмежуванні владних повноважень та дотриманні принципу стримувань і 
противаг у системі державної влади. Третя причина зводиться до того, що саме 
первинний правозастосувальний орган має надані законодавцем повноваження для 
конкретизації та реалізації публічних цілей і завдань, проголошених у законо-
давстві. Четверта причина тісно пов’язана з попередньою і полягає в тому, що 
законодавець наділив первинний орган правозастосування також і функцією 
первинного правотлумачення. Є й інші причини, включаючи і більшу підзвітність 
первинного органу, а також його кращу здатність реагувати на швидко змінювані 
соціальні обставини [6, с. 280–283]. 

Щоб проілюструвати відмінності в стандартах перегляду, можна звернутися до 
існуючої практики. Що стосується сфери права, то в юрисдикціях романо-
германських правових систем стандарт перегляду правового питання, як правило, 
ґрунтується на перевірці правильності тлумачення. Це означає, що контролюючі 
суди просто замінюють судження спеціалізованих установ щодо питання права, 
якщо вважатимуть, що наявне неправильне тлумачення права [10, с. 436]. Тим 
часом у юрисдикціях США, за дуже коротким оглядом, існує дволанковий тест на 
толерантність тлумачення закону первинним органом правозастосування, який був 
розроблений Верховним Судом США у справі Chevron [8]. Крок перший у цьому 
тесті полягає в тому, щоб встановити, чи Конгрес безпосередньо звернувся в тексті 
закону до конкретної проблеми. Якщо законодавчий намір зрозумілий, то на цьому 
тест і завершується; адже суд та відповідний орган повинні забезпечувати 
реалізацію однозначно вираженого наміру Конгресу. Крок другий стосується того, 
що треба робити, якщо закон мовчить чи сформульований неоднозначно. Якщо 
Конгрес безпосередньо й однозначно не висловився щодо конкретного питання, 
суд не просто нав’язує власне тлумачення закону. Радше, запитання до суду 



Т. Пашук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 101 

полягає в тому, чи відповідає позиція первинного органу допустимій інтерпретації 
закону. Ця теорія отримала подальший розвиток, уточнення і була предметом 
дискусій [33, с. 48–53]. Але нам важливо наголосити, що, як тільки суд визнає, що 
тлумачення закону є допустимим, він повинен підтримати це тлумачення, навіть 
якщо сам суд, який здійснює контроль, надає перевагу іншому тлумаченню. 

Що стосується сфери фактів, то стандарт перегляду може бути визначений як 
наявність «очевидної помилки» [10, с. 467] або відсутність «суттєвих доказів», як це 
сформовано у юрисдикційній практиці США [6, с. 287]. Стосовно сфери дискреційних 
повноважень стандартом перегляду може бути знову ж таки очевидна помилка, непра-
вильне використання владних повноважень або явне перевищення меж дискреційних 
повноважень – критерії, що використовуються в юриспруденції ЄС [10, с. 441]. 

По-третє, адекватність судового контролю повинна бути оцінена з погляду 
здатності суду вжити відповідних правозахисних заходів для виправлення ситуації 
і забезпечення адекватного способу захисту від порушень, допущених первинним 
органом правозастосування. 

Прецедентне право ЄСПЛ у досліджуваній сфері. Питання повноти 
судового перегляду рішень первинного органу правозастосування аналізували у 
практиці ЄСПЛ у тих випадках, коли заявники скаржилися на порушення їхніх 
процесуальних прав під час провадження у спеціалізованих органах чи трибуналах, 
які розглядали їхні справи в першій інстанції. ЄСПЛ обрав такий підхід: 

«Навіть якщо юрисдикційний орган, що вирішує спори щодо “цивільних прав та 
обов’язків”, не відповідає у певному відношенні вимогам пункту 1 статті 6, жодне 
порушення Конвенції не може бути встановлено, якщо провадження в цьому органі 
підлягає подальшому контролю судовим органом, який має “повну юрисдикцію” 
стосовно цієї справи і сам забезпечує гарантії пункту 1 статті 6» [1] (пункт 29).  

Згодом ЄСПЛ пояснив, що вимога про те, щоб суд або трибунал мав «повну 
юрисдикцію», буде дотримана, якщо буде встановлено, що відповідний судовий 
орган реалізував «достатню юрисдикцію» або забезпечив «достатній перегляд» у 
справі [39] (пункти 31–32). 

Розвиваючи такий підхід, ЄСПЛ враховував той факт, що, при перегляді 
рішень спеціалізованих органів, судовий контроль є часто обмеженим, а його суть 
полягає саме у перегляді попереднього провадження, а не у здійсненні повторного 
нового провадження у справі. Відповідно, Конвенція не вимагає надання доступу 
до нового судового провадження задля заміни висновку спеціалізованого органу. В 
цьому аспекті наголос ставлять на повагу до рішень, які адміністративні органи 
ухвалювали з урахуванням міркувань «доцільності», і які часто стосуються 
спеціалізованих сфер права [14] (пункт 77). Тому ще у справі Bryan v. the United 
Kingdom ЄСПЛ вирішив, що при оцінці «достатності судового перегляду» необхід-
но враховувати повноваження відповідного судового органу, передбачені у націо-
нальному праві (наприклад, обсяг компетенції щодо перевірки фактів та права, 
здатність скасовувати та змінювати рішення), а також такі чинники, як: а) предмет 
оскаржуваного рішення, зокрема, чи він стосується спеціалізованого питання, що 
потребує професійних знань та досвіду, і чи передбачає він здійснення дискрецій-
них повноважень, і якщо так, то якою мірою; б) спосіб, у який це рішення було 
ухвалене, зокрема, чи надаються процедурні гарантії під час провадження у 
первинному органі; в) зміст спору, включаючи бажані та фактичні підстави для 
перегляду [7] (пункти 44–47). 

Обсяг та стандарт перегляду рішення у дисциплінарній справі щодо 
суддів. З урахуванням викладеного вище, питання варто розглянути з погляду того, 
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що таке «достатній» судовий перегляд дисциплінарної справи щодо судді. Незва-
жаючи на різноманітність систем судової дисципліни, видається, що обсяг перегляду 
дисциплінарного рішення завжди повинен охоплювати питання права (матеріаль-
ного та процесуального), фактів та реалізації дискреційних повноважень (право-
застосувального розсуду). Це випливає зі згаданих вище рекомендацій, розроблених 
на міжнародному рівні, а також із прецедентної практики ЄСПЛ. Зокрема, коли у 
справі про звільнення національний суд міг розглянути лише питання права, 
причому в дуже вузькій частині (зокрема, чи оскаржуване рішення було «сумісним з 
метою та завданнями закону»), але не міг переглянути питання фактів, ЄСПЛ 
вирішив, що цей перегляд був недостатнім [26] (пункт 70). В іншій справі, де суд не 
міг перевірити пропорційність санкції у дисциплінарному провадженні, яке 
стосувалося права на продовження медичної практики приватним лікарем, цей суд 
також вважали таким, що не мав достатньої компетенції [12] (пункт 34). 

Якщо обсяг перегляду повинен завжди охоплювати питання права, фактів та 
реалізації дискреційних повноважень, то відкритим залишається питання про те, 
якою ж має бути фактична глибина перегляду у цих трьох сферах, а точніше, 
стандарти перегляду для кожної із цих сфер або, за американською термінологією, 
відповідний рівень поваги чи толерантності, яку контролюючий судовий орган 
повинен проявити до первинного органу правозастосування. У різних ситуаціях ці 
стандарти можуть бути різними. Цілком виправданим може бути досить поверх-
невий перегляд фактів чи, навпаки, дуже глибокий. Така ж гнучкість може існувати 
відносно перегляду правових оцінок органу першої інстанції та відносно викорис-
тання ним дискреційних повноважень. Цей діапазон стандартів зумовлено низкою 
чинників, які розглянуто нижче. 

Чинники, які визначають стандарт перегляду рішення у дисциплінарній 
справі щодо судді. 

1) Інституційний чинник. Ідеться про аналіз статусу первинного органу право-
застосування в національному праві. Стосовно судових рад важливо з’ясувати, чи 
порядок формування та функціонування конкретної ради відповідає принципу 
розподілу влад і чи забезпечує він належне функціонування системи стримувань та 
противаг у державній владі; чи такий орган має достатні структурні гарантії неза-
лежності і неупередженості; чи цей орган спеціально визначений парламентом як 
такий, що має первинні повноваження щодо тлумачення права у відповідній сфері. 

Чим більше структурних проблем виникає, тим більш глибоким має бути судо-
вий перегляд рішень, прийнятих таким органом. Наприклад, коли в національну 
судову раду входила велика кількість представників органів виконавчої влади та 
прокуратури (які мали інший статус, ніж судді), а судовий корпус був пред-
ставлений у мізерній меншості, ЄСПЛ визнав ці обставини серйозним свідченням 
відсутності структурної незалежності та неупередженості такого органу [27] 
(пункти 110–114). Цей висновок свідчив про необхідність глибокого судового 
перегляду висновків первинного органу щодо права та фактів, а також щодо вико-
ристання цим органом дискреційних повноважень. 

2) Процесуальний чинник. У цьому контексті важливо проаналізувати проце-
суальний характер провадження у первинному органі, зокрема визначити, які риси 
процесу переважають – обвинувальні чи змагальні; чи належно забезпечені 
процесуальні права і гарантії, включаючи право на повне слухання та право на 
захист; які саме встановлені стандарти доказування. Чим менше таких процесуаль-
них гарантій та прав забезпечено, тим глибшим має бути перегляд висновків 
первинного органу. 
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Розподіл функції обвинувачення та функції вирішення справи є важливим 
питанням процесуальної справедливості у дисциплінарному провадженні. ЄСПЛ 
визнав проблематичним провадження, в якому члени судової ради спочатку проводили 
попередні перевірки, подавали пропозиції про звільнення судді, а згодом взяли участь 
у рішенні про звільнення судді з посади. Таке дублювання функцій передбачало 
дисциплінарне провадження з більш обвинувальним, а не змагальним характером, 
що поставило під загрозу процесуальну справедливість [27] (пункт 115). 

ЄСПЛ також розглянув цей процесуальний чинник у справі Mitrinovski v. «the 
former Yugoslav Republic of Macedonia», у якій заявник був звільнений національ-
ною судовою радою. Суддя J. V., який тоді був головою Верховного Суду та 
водночас членом судової ради за посадою, поставив питання про відкриття 
провадження щодо звільнення заявника з посади судді апеляційного суду на тій 
підставі, що раніше Верховний Суд (у тому числі суддя J. V.) висловив припущен-
ня про те, що заявник вчинив дисциплінарний проступок. Після цього спеціальна 
комісія судової ради провела слухання, в ході якого суддя J. V. міг надавати докази 
та аргументи на підтвердження доводів проти заявника, діючи таким способом у 
ролі «обвинувача». В подальшому той же суддя J. V. брав участь у пленарному 
засіданні судової ради, яка після рекомендації спеціальної комісії вирішила зняти 
заявника з посади. За таких обставин ЄСПЛ вирішив, що процедура, в якій суддя 
J. V. як член судової ради ініціював оскаржуване провадження і згодом взяв участь 
у вирішенні питання про звільнення заявника з посади, викликала об’єктивні 
сумніви у його неупередженості під час розгляду справи заявника по суті [25]. 

В іншій справі – проти Грузії – ЄСПЛ встановив, що чотири члени дисци-
плінарної ради суддів спочатку засідали як орган першої інстанції у дисциплі-
нарній справі заявника. Колегія провела слухання, розглянула всі докази, а потім 
винесла рішення, у якому визнала заявника винним у дисциплінарному проступку 
та застосувала до нього санкцію у вигляді звільнення. В межах дисциплінарної 
ради існувала можливість внутрішнього оскарження, що забезпечувало повну 
перевірку фактів, права та використання дискреційних повноважень. Проте ця 
внутрішня апеляція не могла вважатися належною гарантією, оскільки з восьми 
членів ті ж самі чотири судді входили до складу пленарного засідання дисциплі-
нарної ради. Інакше кажучи, за такою внутрішньою апеляцією тим же чотирьом 
суддям було запропоновано переглянути у повному обсязі своє рішення у тій самій 
справі. На пленарному засіданні дисциплінарної ради у складі восьми членів 
рішення за результатами апеляційного перегляду ухвалювалося простою більшістю 
голосів, а головуючий мав право вирішального голосу. Це означало, що половина 
складу пленарного засідання, включаючи головуючого на засіданні, раніше брала 
участь у розгляді справи в першій інстанції. Отже, в результаті дисциплінарна рада 
не забезпечила належного розподілу внутрішніх функцій, що вплинуло на неупе-
редженість процесу в цьому органі. За таких умов зовнішній судовий контроль, 
який був доступний у Верховному суді, набував важливого значення і повинен був 
бути достатнім як з погляду обсягу, так і стандартів перегляду. Однак перегляд 
Верховним судом дисциплінарного провадження був обмеженим і зводився лише 
до питань права. Звісно, що такий перегляд не вважався достатнім для ЄСПЛ [35]. 

3) Чинник експертних знань та досвіду. Цей чинник стосується знань та 
досвіду, якими володіють спеціалізовані органи, з урахуванням того, що законо-
давчий орган, який встановлює правовий статус спеціалізованого органу, як правило, 
явно або опосередковано визнає, що цей орган влади відіграє головну роль у 
тлумаченні та застосуванні закону у спеціалізованій галузі. Безперечно, спеціалізо-
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вані знання та досвід адміністративних органів (наприклад, у галузі містобудувань-
ня, телекомунікацій, економічної конкуренції) вимагають особливого відношення 
контролюючого судового органу до висновків такого первинного органу. Водночас, 
з огляду на цей чинник, аналогію між дисциплінарним процесом стосовно судді та 
розглядом справ у різних адміністративних органах треба проводити обережно. У 
сфері судової дисципліни потрібно враховувати, що контрольна судова інстанція 
сама укомплектована професійними суддями, які щодня особисто повинні дотри-
муватись етичних та професійних стандартів судової поведінки. Тому, з огляду на 
предмет експертних знань, контролююча судова інстанція може мати більше легі-
тимності у глибшому перегляді рішень судових рад порівняно з іншими спеціалізо-
ваними установами, рішення яких підлягають судовому перегляду.  

Тим не менше, тривалість юрисдикційної практики судової ради, а саме узгод-
женість та послідовність такої практики, відіграють певну роль при аналізі цього 
чинника. Адже, коли судова рада накопичує значні знання та досвід упродовж такої 
довгострокової та послідовної практики, рішення цього органу повинні користува-
тися вищим рівнем толерантності з боку контролюючих судових інстанцій. 

Отже, зазначені вище чинники впливають на стандарт перегляду рішення 
первинного органу правозастосування. Ці чинники повинні аналізуватись у систем-
ному зв’язку. Якщо усі ці чинники вказують на необхідність проявити толе-
рантність до первинного органу, застосовуватися повинні мінімальні стандарти 
судового перегляду. У такому випадку доцільно керуватися тим, що мінімальним 
стандартом перегляду стосовно кожної з трьох сфер перегляду повинна бути 
«очевидна помилка»: при оцінці фактів, при тлумаченні та застосуванні закону 
(матеріального та процесуального) та при застосуванні дискреційних повноважень. 
Зокрема, при вирішенні питання про наявність очевидної помилки у тлумаченні 
права у нагоді може стати дволанковий тест, що використовується у юриспруденції 
США (розроблений у згаданій вище справі Chevron). На протилежному боці цієї 
шкали наявні максимальні стандарти перегляду, коли інституційний, процесуаль-
ний та експертний чинники вказують на необхідність глибокого перегляду справи. 
У такій екстремальній ситуації максимальні стандарти перегляду щодо фактичних, 
правових та дискреційних питань можуть вимагати навіть повного повторного слу-
хання, з прийняттям нових доказів та переоцінкою юридичних висновків і способу 
реалізації дискреційних повноважень первинного органу. Стандартами перегляду 
стане тест на правильність висновків, тобто тест, за якого контролююча судова 
інстанція цілком замінює рішення первинного органу власними висновками. 

Правозахисні повноваження органу, що здійснює перегляд рішення у 
дисциплінарній справі щодо судді. Контролююча судова інстанція повинна мати 
можливість ефективно усувати виявлені недоліки у провадженні органу першої 
інстанції. Мінімальна компетенція полягає в тому, щоб мати можливість скасувати 
оскаржене рішення. Однак цього може виявитися недостатньо, оскільки суттєві 
негативні наслідки первинного рішення можуть і не бути усунуті таким простим 
способом. Для ефективного захисту прав може бути важливим, щоб суд, який 
переглядає первинне рішення, мав повноваження зупинити виконання оскаржу-
ваного рішення, передати справу до конкретного органу або вжити інших заходів з 
метою запобігти можливому порушенню прав, припинити триваюче порушення 
або ж усунути порушення, які вже відбулися. Крім того, може бути актуальним 
повноваження ухвалити нове рішення по суті та ін. Доцільність використання 
певних правозахисних повноважень потрібно встановлювати з урахуванням 
зазначених вище чинників (інституційного, процесуального та експертного), що 
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визначають характер взаємодії між первинним органом правозастосування та 
органом судового контролю. 

У справі Kingsley v. the United Kingdom ЄСПЛ визнав, що адміністративний 
орган, який здійснював провадження у першій інстанції, не відповідав вимогам 
неупередженості відповідно до Конвенції. ЄСПЛ встановив, що суд, який переглядав 
цю справу, повинен мати змогу не лише розглядати скаргу, а й скасувати 
оскаржуване рішення та передати справу на новий розгляд неупередженому органу. 
Але у цій справі такої можливості у суду не було [22] (пункт 32). 

В іншій справі ЄСПЛ встановив, що суд, який здійснював перегляд дисци-
плінарної справи щодо судді, мав повноваження визнати рішення про звільнення 
судді незаконним, не маючи можливості, проте, скасувати це рішення та вжити 
будь-яких подальших заходів (наприклад, припис про поновлення на посаді). 
Зокрема, автоматичне поновлення на посаді судді не могло відбутися винятково на 
підставі такого декларативного рішення. У підсумку, правозахисні повноваження 
виявилася недостатніми, щоб вважати такий судовий перегляд ефективним та 
достатнім [27] (пункти 125–126). 

Висновки. Перш за все, із проведеного аналізу доцільно зробити висновок, 
що, незважаючи на різноманітність систем судової дисципліни, національні пра-
вові системи повинні забезпечувати право судді на судовий перегляд рішення у 
його дисциплінарній справі. Обсяг перегляду дисциплінарного рішення повинен 
поширюватися на питання права (матеріального та процесуального), фактів та 
дискреційних повноважень. Змінною залишається глибина перегляду, точніше, 
стандарти перегляду для кожної з цих сфер та відповідний рівень толерантності, 
який потрібно продемонструвати до первинного дисциплінарного органу. 

По-друге, серед чинників, що впливають на формування стандартів перегляду 
рішення у дисциплінарній справі, можна виділити такі: інституційний, процесуальний, 
а також чинник експертних знань та досвіду. 

По-третє, судовий перегляд повинен передбачати можливість застосування 
контролюючим судовим органом необхідних правозахисних заходів, серед яких 
повинні бути повноваження скасувати оскаржене рішення, вжити інших заходів з 
метою запобігання можливому порушенню, припинення триваючого порушення 
або ж усунення порушень, які вже відбулися. Доцільність використання певних 
правозахисних повноважень потрібно встановлювати з урахуванням зазначених 
вище чинників (інституційного, процесуального та експертного), що визначають 
характер взаємодії між первинним органом правозастосування та органом судового 
контролю. 
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The article deals with general theoretical issues of ensuring judicial review of a 
disciplinary decision taken in respect of a judge by a primary disciplinary authority. The 
research starts with the analysis of the international-law approaches to the question of judicial 
review of such decisions, including the recommendations and opinions of the Council of 
Europe bodies, as well as the relevant case-law of the European Court of Human Rights. It 
then moves on to explore domestic experience of Western European countries and the USA 
which provide for a judicial review of decisions in disciplinary cases against judges. With 
reference to this empirical material the research offers conceptual and methodological analysis 
developing ways of determining the scope and standards of judicial review in such categories 
of cases. In that regard it is first of all suggested that, despite the diversity of judicial discipline 
systems, the scope of judicial review of a disciplinary decision should extend to questions of 
law (both substantive and procedural), fact and discretion. What actually varies is the depth of 
review or, more precisely, the standards of review and the corresponding level of deference 
which must be demonstrated to the primary disciplinary authority.  

It is further suggested that there are several factors which have influence on the 
formation of the standards of review. Those factors essentially predetermine the functional 
interaction between the primary law-enforcement body and the controlling judicial authority. 
The first factor is institutional one which implies considerations of the legal status of the 
primary decision-making body in domestic law. The second factor is a procedural one which 
underlines the importance of inquiring into the nature of the proceedings before the first-
instance authority. Notably, the relevant questions for this inquiry would be whether the 
procedure effectively ensures the due process rights and safeguards for general fairness of 
the proceedings, including the right to full hearing and defence for the judge concerned, and 
what standards of proof are applied in such proceedings. Finally, the third factor is that of 
expertise. It refers to the knowledge and experience which the specialised bodies possess and 
to the fact that the legislator may implicitly or explicitly recognise the principal role of the 
primary decision-maker in interpreting and applying law in the specialised area. 

In addition to the issues of scope and standard of review, it is important to bear in mind 
that the reviewing court should be provided with the competence to apply an adequate 
remedial measures. The controlling judicial authority should be able to effectively eliminate the 
identified shortcomings in the proceedings before the first-instance authority. The minimum 
powers should include the capacity for repealing the decision subject to review. However, this 
may not be enough, since the significant negative consequences of the original decision may 
not be eliminated in such an easy way. For the effective protection of the rights at issue, it may 
be important for the reviewing court to take other remedial measures. The legitimacy and 
necessity for applying particular remedial action should be established by taking into account 
the institutional, procedural and expert factors mentioned above. 

Keywords: disciplinary proceedings, scope of judicial review, standard of judicial review.  
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практика» для подолання недостатньо виправданої в сучасних умовах правового розвитку 
диференціації понять «судова практика» та «судовий прецедент». 

Встановлено та проаналізовано уподібнені ознаки прецедентної судової практики, що 
пов’язані із юрисдикційною діяльністю судових органів; з її створенням у конкретних 
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її змістом – правовими позиціями, які можуть бути зразками різної міри обов’язковості та 
рекомендованості; з її формами – судовими рішеннями, які підлягають офіційному опри-
людненню; з її адресатами – судовими органами, які вирішують подібні судові справи та 
іншими органами влади та особами в інших юридичних справах. 

Констатовано необхідність теоретичної розробки механізму забезпечення прецедент-
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У пострадянському правовому просторі спостерігається тенденція, відповідно 
до якої пострадянські держави відмовляються від роз’яснень верховних судів на 
основі узагальнення судової практики. Такі роз’яснення пленумів верховних судів 
були винаходом радянського права і не були притаманні для романо-германських 
та англо-американських правових систем. Відмова від таких загальних роз’яснень 
верховних судів призводить до підвищення ролі та значення рішень верховних 
судів у конкретних справах для уподібнення судової практики. Це відбувається 
шляхом надання рішенням верховних судів у конкретних справах значення прик-
ладу (зразку) для вирішення аналогічних справ, тобто запроваджується преце-
дентна судова практика. 

Питання уподібнення судової практики та прецедентної природи судових рішень 
є важливими і для європейських правових систем, про що свідчать матеріали 
підготовки [7] та Висновок № 20 Консультативної ради Європейських суддів [8].  

Дослідженням прецедентної природи та значення судових рішень традиційно 
приділяють значну увагу у юридичній науці. Однак у доктрині континентального пра-
ва сформувався підхід, відповідно до якого у цих рішеннях не вбачається прецедентна 
природа, такі рішення формують поняття «судова практика», яка містить стійкі право-
положення. Також і в радянській науці категорично заперечувалася прецедентна при-
рода судових рішень, оскільки вона суперечила принципу соціалістичної законності.  

Унаслідок такого доктринального невизнання та заперечення прецедентної 
природи судових рішень судова практика формувалася та розвивалася спонтанно 
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без наукового забезпечення її запитів. А запити судової практики полягали у роз-
робці наукових понять, конструкцій та механізмів, які б забезпечували прецедент-
ну природу рішень верховних судів. Залишаються вони нерозробленими і дотепер. 

В українській правовій доктрині питання судового прецеденту та прецедентної 
практики досліджено у працях С. Головатого, О. Дашковської, Н. Кузнецової, 
Л. Луць, М. Мазура, Р. Майданика, Б. Малишева, О. Петришина, П. Рабіновича, 
Я. Романюка, О. Святоцького, С. Шевчука та ін. [9]. 

У цих напрацюваннях звернуто увагу на обставини, які викликають необхід-
ність та доцільність функціонування судового прецеденту у правовій системі 
України, зокрема на «неякісну систему нормативно-правових актів (з прогалинами, 
дублюваннями, колізіями тощо) та необхідність збереження сутності судової гілки 
влади, яка покликана не тільки забезпечити розгляд справ по справедливості, 
захист інтересів особи, а й створити цілісну, ефективну судову систему та відповід-
ний механізм захисту» [1; 3, c. 9]. 

Висловлено також і позиції щодо недоцільності та шкідливості запровадження 
прецедентної практики в України, зокрема зазначено, що запровадження в Україні 
прецедентного права на уже сформовану романо-германську правову систему, за 
наявності деталізованого законодавства, зумовило б виникнення низки проблем 
правозастосовного та доктринального характеру, зокрема співвідношення юридич-
ної сили різних джерел права. В Україні, як і в інших країнах континентального 
права, правове регулювання здійснюється законодавством, яке не може бути зміне-
не судовими рішеннями [6, c. 128]. 

У юридичній літературі продовжується протиставлення та розмежування понять 
«судовий прецедент» та «судова практика». Під судовою практикою продовжують 
розуміти yсталені правоположення, які вироблені судами при розгляді конкретних 
справ і стають зразками застосування та тлумачення правових норм у подальшому 
при вирішенні аналогічних справ [5, c. 21; 4, c. 26]. Як зазначила Н. Кузнецова, вплив 
результатів судової діяльності на розвиток національних правових систем по-різному 
формалізується: в англо-американській системі через прецеденти; у континентальній 
системі через судову практику. У нашій юридичній літературі абсолютно справед-
ливо й обґрунтовано ці форми не ототожнюються [2, c. 6]. 

Вважаємо, що подібність правових явищ, які в континентальному праві позна-
чають терміном «судова практика», а в англійському – «судовий прецедент», 
свідчить про доцільність та необхідність використання уподібненого поняття «пре-
цедентна судова практика» для подолання їх недостатньо виправданої в сучасних 
умовах диференціації.  

У континентальному праві, на відміну від англійського, природа судового рішення 
проявляється у тому, що його приймають на підставі актів законодавства та є обов’яз-
ковим лише для сторін у цій судовій справі. На інші аналогічні судові справи 
поширюються ті ж акти законодавства, загальність та абстрактність яких дозволяє 
діяти на них. Однак судові рішення, особливо вищих судових органів, у складних 
судових справах, у яких долаються проблеми правової невизначеності, формують 
прецедентну судову практику, яку враховують у вирішенні аналогічних справ. 

Використання уподібненого поняття «прецедентна судова практика» сприя-
тиме подоланню традиційного розмежування, відповідно до якого судовий преце-
дент притаманний лише англо-американському, а судова практика – романо-гер-
манському праву. 

На основі врахування сучасних тенденцій правового розвитку, можна запропо-
нувати такі уподібнені ознаки прецедентної судової практика: є результатом 
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юрисдикційної діяльності судових органів; створюється у конкретних судових 
справах за умов нормативно-правової невизначеності (прогалин, вакууму, конку-
ренцій, колізій, неоднозначності, надмірної абстрактності та інших правових дефектів); 
застосовується у тих подібних юридичних справах, де проявляється така норма-
тивно-правова невизначеність; її змістом є правові позиції (правові висновки, 
«ratiodecidendi»), які є зразками різної міри обов’язковості та рекомендованості; її 
формами є судові рішення, які підлягають офіційному оприлюдненню; її 
адресатами є судові органи, які вирішують подібні судові справи й інших органів 
влади та особи в інших юридичних справах. 

Необхідно зазначити, що загальнотеоретичні напрацювання різних правових 
явищ, у тому числі і прецедентної судової практики, не повинні бути схоластино-
спекулятивними, а навпаки – спрямованими на вирішення прикладних питань 
судової практики. Важливими питаннями прецедентної судової практики є розроб-
ка механізму її забезпечення – системи правових засобів, що сприяють здійсненню 
її призначення, зокрема засобів забезпечення створення, зміни, розвитку, засобів 
забезпечення обов’язковості і єдності прецедентної практики, засобів забезпечення 
реалізації та ін. Теоретична розробка такого механізму сприятиме та підтверджу-
ватиме методологічний та евристичний потенціал теорії права у сучасних умовах 
правового розвитку. 

Прецедентна судова практика – є результатом юрисдикційної діяльності судо-
вих органів. Не будь-які акти судових органів можуть належати до прецедентної 
практики, а лише рішення судів за результатами здійснення ними юрисдикційної 
діяльності. Це означає, що до прецедентної практики не можна відносити судові 
акти, які приймаються не у зв’язку із розглядом та вирішенням конкретної судової 
справи. Наприклад, прийняті на основі узагальнення судової практики, постанови 
пленумів верховних судів не можуть бути прецедентною практикою. Також до 
прецедентної практики не належать і судові регламенти – судові акти, які прий-
маються для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності судових органів. 

Прецедентна судова практика – сукупність актів усіх органів судової влади. У 
юридичній науці тривають дискусії, чи до прецедентної судової практики належать 
акти усіх органів судової влади, чи лише вищих судових органів. У радянський час, 
і значною мірою у пострадянський, у доктрині панувала думка, що до обсягу 
прецедентної практики належать лише акти вищих судових органів. Однак це 
переважно не так. До прецедентної судової практики належать акти як нижче-
стоящих, так і вищестоящих судових органів. Те, що прецедентна практика 
вищестоящих судових органів за своїм юридичним значенням та функціями 
суттєво відрізняються від прецедентної практики нижчестоящих судових органів, 
ще не означає, що остання за своєю природою не є прецедентною.  

До прецедентної практики належать акти національних судових органів – судів 
загальної – від місцевих, апеляційних та верховних, і конституційної юрисдикції – 
конституційних судів, і міжнародних судових органів – Європейського суду з прав 
людини, Суду Європейського Союзу, Міжнародного суду ООН. 

Прецедентна судова практика – рішення судів у складних судових справах. Це 
означає, що до прецедентної практики не можна віднести судове рішення у 
звичайній, типовій справі. До неї можуть належати рішення судів лише у тих 
справах, у яких виявляються та вирішуються проблеми правової невизначеності – 
прогалини, вакуум, надмірна абстрактність, неоднозначність правових приписів, 
конкуренції, колізії та інші правові деформації. Оскільки виявлення та вирішення 
різних форм правової невизначеності ускладнює, робить проблемним вирішення 
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таких судових справ, то прецедентна судова практика – рішення у складних та 
проблемних судових справах. 

Прецедентна судова практика – рішення судів у складних судових справах, 
підстава вирішення яких має значення прикладу (зразку). 

Інша властивість прецедентної судової практики пов’язана з її змістом. Що 
саме є змістом прецедентної судової практики як судових рішень у складних 
судових справах, чому вона має мати значення і яке саме це значення? 

Змістом прецедентної судової практики є насамперед підстава вирішення 
складної судової справи, підстава подолання правової невизначеності. Підставу 
вирішення такої правової невизначеності у юридичній літературі у різних правових 
системах називають по-різному. В англо-американській літературі її іменують 
«ratio decidendi», у вітчизняній – «правова позиція», «правовий висновок», «право-
ва аргументація». 

Чому зміст прецедентної судової пратики повинен мати значення і яке це 
значення?  

Складні судові справи, в яких виявляються та вирішуються різні форми 
правової невизначеності, різними судовими органами можуть вирішуватися по-
різному. Відтак різне вирішення таких складних судових справ різними судовими 
органами може призводити до прийняття у подібних судових справах різних за 
юридичними наслідками судових рішень, тобто до різнобою судових рішень, до 
порушення єдності судової практики. Тому правова позиція як підстава вирішення 
певної складної судової справи повинна мати значення не лише у цій складній 
судовій справі, в якій виявлялася та вирішувалася правова невизначеність, але 
також і для інших подібних складних судових справ, у яких виявлятиметься та 
вирішуватиметься така ж правова невизначеність.  

Відтак для запобігання різнобою судових рішень та для уподібнення судової 
практики правова позиція як підстава вирішення складної судової справи повинна 
мати значення прикладу (зразка). 

Зміст правових позицій як прикладів (зразків) вирішення складних судових 
справ може бути різноманітним, залежно від характеру проблеми, яка вирішується 
у складній судовій справі. Якщо у правовій позицій долається правова прогалина, 
то вона може бути нормативно-правовою, коли вирішується неоднозначність 
правового припису, то правова позиція може бути правотлумачною, у випадку 
розв’язання колізії правових приписів правова позиція може бути колізійною.  

Прецедентна судова практика – рішення судів у складних судових справах, 
підстава вирішення яких має значення прикладу (зразка) для судових органів у подібних 
судових справах та для інших органів влади та осіб в інших юридичних справах. 

Інша важлива властивість прецедентної судової практики пов’язана із 
питанням про те, для кого вона має значення і яким воно повинно бути – 
обов’язковим чи рекомендаційним? 

Відповідно до класичної доктрини прецедентна практика має значення для 
судових органів в аналогічних судових справах. Прецедентна практика вищестоя-
щих судових органів має значення для нижчестоящих судових органів, прецедент-
на практика нижчестоящих судових органів має значення для вищестоящих, як і 
прецедентна практика має значення для самих судових органів, які її створили. 

У зв’язку з цим важливим аспектом прецедентної практики, який потребує 
висвітлення, є питання про те, чи вона має значення лише для судових органів в 
аналогічних судових справах, чи також і для інших органів влади та осіб, які 
долатимуть правову невизначеність поза розглядом подібних судових справ? 
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У юридичній практиці поширені випадки, коли судове рішення, в якому 
вирішена правова невизначеність, застосовують не лише судові органи під час 
вирішення подібних судових справ, але також використовують і інші органи влади 
та особи, перед якими постає та сама правова невизначеність.  

Наприклад, конституційний або верховний суд може виявити у судовій справі 
неоднозначний правовий припис, й у зв’язку із розглядом цієї справи роз’яснити 
його зміст. Інші органи влади та особи в інших, несудових справах, можуть також 
зустрітись із цим правовим приписом, щодо якого конституційний або верховний 
суд здійснив роз’яснення.  

Чи повинні такі інші органи влади та особи використовувати прецедентну 
практику, в якій міститься таке роз’яснення? Вважаємо, що сучасне розуміння 
прецедентної судової практики має охоплювати і необхідність її застосування й 
такими іншими органами влади та особами. Адже це сприятиме як правовій 
визначеності учасників суспільних відносин, так і уподібненню не лише судової 
практики, але і юридичної практики загалом. 

Значення прецедентної судової практики може бути як обов’язковим, так і 
рекомендаційним. Обов’язкова чи рекомендаційна природа прецедентної судової 
практики залежить від місця судового органу, який її створив та судового органу, 
якому вона адресується.  

Обов’язковою є прецедентна судова практика вищестоящого судового органу 
для нижчестоящого. Це означає, що приклад (зразок) вирішення складної судової 
справи вищестоящими судами, а ними можуть бути як верховні, так і апеляційні 
суди, повинен застосовуватися нижчестоящими судами під час вирішення подіб-
них складних справ. 

Дію такої прецедентної практики у правовій доктрині називають ще «вертикаль-
ною». Прецедентна практика верховних судів обов’язкова для апеляційних та місцевих 
судів. Прецедентна практика апеляційних судів обов’язкова для місцевих судів.  

Необхідно зазначити, що деякі судові органи мають внутрішні структурні 
підрозділи, і в їхніх межах також спостерігається дія «вертикальної» прецедентної 
практики. У межах Європейського суду з прав людини діє Велика палата, рішення 
якої у складних судових справах є обов’язковим для інших його структурних 
підрозділів – секцій, палат. У межах верховних судів також діють об’єднані, спіль-
ні, розширені структурні підрозділи – великі палати, пленуми, пленарні засідання, 
розширені колегії та ін., рішення яких у складних судових справах є обов’язковими 
для їхніх інших структурних підрозділів.  

Варто зазначити, що «вертикальна» прецедентна практика може бути абсолют-
ною, тобто судовий орган, за жодних обставин і винятків, не може прийняти іншо-
го судового рішення, та відносною, тобто за певних обставин судовий орган може 
прийняти інше, відмінне рішення в аналогічній судовій справі. 

Щоправда, у юридичній науці дискутується питання про допустимість віднос-
ної дії «вертикальної» прецедентної практики, оскільки така відносність нівелює її 
класичну англійську доктрину. Це дає підстави багатьом авторам сумніватися у 
прецедентній природі судових рішень, які можуть бути не обов’язковими для 
нижчестоящих судів. Як стверджують автори, такі судові рішення не можуть 
належати до прецедентної практики, оскільки вони не відповідають жорсткій її 
доктрині – «stare decisis», що чітко означає «стояти на вирішеному». 

У зв’язку з цим доцільно зазначити, що природа прецедентної практики, яка 
формувалася насамперед в англійському праві, і в якому володіла абсолютною 
дією, у сучасних умовах змінюється та повинна відповідати сучасним правовим 
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реаліям. У сучасних правових реаліях прецедентна практика діє не лише в англо-
американському, але і в континентальному праві, а тому її доктрина повинна 
враховувати сучасні потреби та запити судової практики. А сучасні потреби та 
запити судової практики потребують гнучкості прецедентної практики, що перед-
бачає можливість і допустимість її зміни та розвитку за певних умов не лише 
вищестоящими судовими органами, але і нижчестоящими. Тому у сучасних умовах 
доктрина «stare decisis» вже є гнучкішою, не є такою жорсткою, а у законодавстві 
континентальних правових систем встановлюється, що судові рішення верховних 
судів є не стільки обов’язковими, як їх мають враховувати, брати до уваги. 

Прецедентна практика є обов’язковою для судових органів, які її створили – як 
для вищестоящих, так і для нижчестоящих. Це означає, що якщо судовий орган 
прийняв рішення, в якому вирішилася правова невизначеність, то в аналогічних 
справах той самий судовий орган повинен їх вирішити подібно.  

Дію такої прецедентної судової практики у правовій доктрині називають ще 
«горизонтальною». Така горизонтальна обов’язковість прецедентної практики 
також може бути абсолютною. Така абсолютна обов’язковість горизонтальної 
прецедентної практики була притаманною насамперед для судових рішень 
англійських судів у період становлення та розвитку англійського права. Також 
горизонтальна обов’язковість прецедентної практики може бути і відносною. Така 
відносна горизонтальна обов’язковість спостерігається у рішеннях Верховного 
Суду США, Європейського суду з прав людини, конституційних та верховних 
судів у континентальних та пострадянських правових системах.  

До рекомендаційної прецедентної практики належать рішення нижчестоящих 
судових органів, що можуть бути прикладом (зразком) для вищестоящих, а також 
прецедентна практика судових органів для інших судових органів їхнього рівня. 

Це означає, що судові рішення місцевого суду, в яких вирішуються проблеми 
правової невизначеності, є рекомендаційним прикладом (зразком) для апеляційних 
та верховних судів, а також для інших місцевих судів. Такі судові рішення апеля-
ційних судів можуть бути рекомендаційним прикладом (зразком) для верховного 
суду, а також для інших апеляційних судів. Такі судові рішення одних структурних 
підрозділів судових органів можуть бути рекомендаційним прикладом (зразком) для 
інших структурних підрозділів цих судових органів. Необхідно також зазначити, що 
у деяких правових системах, зокрема загального права, рекомендаційним характером 
володіє прецедентна практика верховних судів іноземних правових систем. 

У зв’язку із «вертикальною» дією прецедентної практики постають також 
питання щодо природи рішень судових органів, які не мають їм інституційно 
підпорядкованих судових органів, як-от верховні (касаційні) суди, апеляційні суди, 
місцеві суди. Іншими словами, чи може діяти прецедентна практика поза судовою 
системою, де немає вищестоящих та нижчестоящих судових органів? 

Так, це питання постає щодо рішень конституційних судів та рішень Євро-
пейського суду з прав людини. Адже як щодо Європейського суду з прав людини, 
так і щодо конституційних судів немає судових органів, які були б їм інстанційно 
підпорядковані. При цьому, судові справи, які вирішуються конституційними суда-
ми та Європейським судом з прав людини, не вирішують жодні інші судові органи.  

У зв’язку з цим постають питання, у яких аналогічних судових справах мають 
бути обов’язковими чи рекомендаційними судові рішення конституційних судів, 
якщо аналогічні справи можуть вирішувати не інші судові органи, а лише консти-
туційні суди. Такі особливості функціонування конституційних судів, як і Євро-
пейського суду з прав людини, багатьом авторам дали підстави називати їхнє 
рішення не прецедентними, а «квазі-прецедентними». 
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Відтак постають питання, чи рішення конституційних судів, як і Європейсь-
кого суду з прав людини, є прецедентними чи «квазі-прецедентними», для кого 
вони мають бути прикладами (зразками), обов’язковими чи рекомендаційними, і в 
яких справах? 

Даючи відповідь на це запитання необхідно керуватися тим, що складні судові 
справи, в яких виявляється правова невизначеність, вирішують не лише судові 
органи, які мають інстанційну підпорядкованість, але також і конституційні суди 
та Європейський суд з прав людини.  

Конституційні суди, як і Європейський суд з прав людини також вирішують 
проблеми правової невизначеності. Ті ж самі проблеми правової невизначеності, 
які вирішені конституційними судами, як і Європейським судом з прав людини, 
постають також і перед іншими судовими та державними органами й особами. Для 
уникнення різнобою у вирішенні таких проблем правової невизначеності та уподіб-
нення юридичної практики також і рішення конституційних судів, як і Євро-
пейського суду з прав людини, повинні мати значення в аналогічних юридичних 
справах, у яких вирішують ті ж проблеми правової невизначеності, які вже виріше-
ні конституційними судами, як і Європейським судом з прав людини. Отже, судові 
рішення конституційних судів, як і Європейського суду з прав людини, також 
повинні бути прецедентними. 

У зв’язку з цим необхідно також зазначити, що в сучасних умовах правового 
розвитку доктрина прецедентної судової практики в частині її «вертикальної» дії 
теж має враховувати особливості дії таких прецедентних рішень конституційних 
судів, як і Європейського суду з прав людини. 

Підсумовуючи проаналізовані вище ознаки прецедентної судової практики, 
можна сформулювати таке визначення її поняття – рішення судів у складних 
судових справах, підстава вирішення яких має значення прикладу (зразка) для 
судових органів у подібних судових справах та для інших органів влади та осіб в 
інших юридичних справах. 

Подальшого дослідження потребують питання співвідношення поняття «пре-
цедентна судова практика» із суміжними поняттями, що дозволить конкретизувати 
її ознаки та визначити її місце у загальнотеоретичному поняттєво-категоріальному 
апараті, а також теоретична розробка механізму забезпечення прецедентної судової 
практики, що сприятиме реалізації її призначення. 
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The article substantiates the necessity of using the joint concept of «case law practice» to 
overcome the differentiation of concepts «judicial practice» and «judicial precedent» in current 
conditions of legal development. 
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The use of the unified term «case law practice» will help to overcome the traditional 
distinction, according to which the precedent is unique to common law, and judicial practice – 
to the civil law systems. 

The author discovers and analyzes the unified features of case law practice related to: 
the jurisdictional activity of judicial bodies; its creation in concrete court cases in conditions of 
legal uncertainty; its application in similar legal cases, where such legal uncertainty occurs; its 
contents – legal positions, which can be examples of different degree of bindingness and 
recommending; its forms – court decisions, which are subject to official publication; its 
addressees – the judicial authorities that deal with such litigation and other authorities and 
persons in other legal cases. 

Attention is drawn to the fact that complicated court cases in which various forms of legal 
uncertainty are identified can be solved differently by different judicial authorities. 
Consequently, the different solution of such complicated cases by different judicial bodies may 
lead to the different legal consequences in analogous court cases, to the violation of the unity 
of judicial practice in similar cases. Therefore, the legal position as the ground for solving a 
certain complicated court case should be relevant not only in this complicated case, in which 
the legal uncertainty was revealed and resolved, but as well in other similar complicated 
cases, in which the same legal uncertainty will be revealed and resolved. 

Therefore, in order to prevent the diversity of court decisions and to unify the court 
practice, the legal position as the ground for solving a complicated case should have role of an 
example (sample). 

It is substantiated that case law practice matters not only for judicial bodies in similar 
court cases, but as well for other authorities and individuals overcoming such legal uncertainty 
outside of such court cases. 

The author stresses that the general theoretical researches of various legal phenomena, 
including case law practice, should not be scholastic and speculative, but rather – aimed at 
solving significant applied issues of judicial practice. It goes about the research of the following 
aspects of case law practice ensuring mechanism: a system of legal means that facilitate the 
realisation of its purpose, in particular, the means of ensuring the creation and development, 
means of ensuring bindingness and application of case law practice, means of ensuring unity 
within case law practice, etc. The theoretical study of such a mechanism will promote and 
confirm the methodological and heuristic potential of legal theory in the current conditions of 
legal development. 

Keywords: unification of court practice, unity of the judicial system, ratio decidendi, stare 
decisis. 
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УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА (1940–1945 РОКИ) 

М. Кобилецький  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: afl.dep.law@lnu.edu.ua  

Проаналізовано процес утворення інституту дослідження магдебурзького права, який 
діяв у Магдебурзі у 1940–1945 рр. Висвітлено діяльність науковців інституту дослідження 
магдебурзького права, спрямовану на збір джерел магдебурзького права, які зберігалися у 
бібліотеках та архівах Європи. 

Зазначено, що після знищення архіву міської ради та суду шифенів (лавників) 
Магдебурга у 1631 р. під час 30-річної війни науковці протягом тривалого часу виношували 
ідею їх відновлення. У 1940 р. з ініціативи історика права Фрітца Маркмана, який виконував 
обо’язки бер-бургомістра Магдебурга, було утворено інститут дослідження магдебурзького 
права. До наукової ради інституту увійшли найвідоміші німецькі дослідники магдебурзького 
права. Окрім німецьких науковців та працівників інституту до дослідницької роботи, на 
оплатній основі залучались з інших країн Європи, що перебували на окупованих гітле-
рівською Німеччиною територіях. Серед українських та польських учених у наукових проек-
тах інституту дослідження магдебурзького права брали участь И. Полонська-Василенко, 
П. Домбковський, Л. Окиншевич, О. Оглиблин, А. Яковлів та ін. 

Ключові слова: магдебурзьке права, Магдебург, історики права, ортилі, правові 
роз’яснення. 
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Магдебургзьке право, яке виникло у ХІІ ст. в Німеччині поширилося на 
території Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви, Білорусії та України. 
Протягом майже 300 років магдебурзькі шиффени (присяжні) розглянули тисячі 
апеляційних справ і винесли ортилі (вироки) та надали велику кількість правових 
повідомлень (роз’яснень щодо застосування норм магдебурзького права). Внас-
лідок чого, протягом сотень років у архівах шиффенського столу у Магдебурзі 
зберігалася величезна кількість ортилів та правових роз’яснень. Десятого травня 
1631 р. під час 30-річної війни католицькі війська під керівництвом Тіллі спалили 
місто і внаслідок чого згорів архів шиффенської лави Магдебурга, що мало 
негативні наслідки для дослідження магдебурзького права та його джерел у 
наступні століття [6, с. 126].  

Утворення інституту дослідження магдебурзького права у роки Другої світової 
війни пов’язані з ім’ям обер-бургомістра міста Магдебурга доктора Фрітца 
Маркмана (1899–1949 рр.). Він був основним ідеологом утворення цього науково-
дослідного інституту. ФрітцМаркман навчався на юридичному факультеті Єнсь-
кого університету та захистив дисертацію з історії міського самоврядування міста 
Перлеберг, яке отримало магдебурзьке право за зразком міста Стендаль. У березні 
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1933 р. Фрітц Маркман був обраний до міської ради Магдебурга, а згодом обіймав 
посаду обер-бургомістра [7, с. 186]. У ці роки з’явилися кілька статей Фрітца 
Маркмана про виникнення магдебурзького права. У 1936 р. Фрітц Маркман звер-
нувся до німецької академії наук щодо опублікування джерел магдебурзького 
права, які зберігалися у країнах Центрально-Східної Європи [6, c. 129]. Після 
отримання відмови Фрітц Маркман використовуючи фінансові й адміністративні 
можливості міста Магдебург розпочав переговори з німецькими істориками права 
про утворення наукового інституту з дослідження магдебурзького права. Відомий 
німецький дослідник магдебурзького та хелмінського (кульменського) Фрідріх 
Ебель писав, що інститут дослідження магдебурзького права був створений ще у 
1937 році, а інший німецький історик права Ганс Тайм писав також, що цей 
інститут було створено за кілька років до війни [10, с. 356]. Ідея створення 
інституту була обґрунтована у статті Ф. Маркмана у журналі з історії права 
«Zeitschrift fűr Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung» [2, с. 291]. Метою 
створення інституту стало опублікування зібрання шифренських судів різних міст 
Європи, що володіли магдебурзьким правом. У квітні 1940 року Ф. Маркман 
запросив відомих німецьких істориків права у Магдебург для обговорення проекту 
утворення інституту дослідження магдебурзького права. Фінансування інституту 
дослідження магдебурзького права мало відбуватися за рахунок коштів міського 
бюджету міста Магдебурга. Дозвіл на створення інституту давало керівництво 
уряду нацистської Німеччини [2, с. 292]. Інститут не мав власного приміщення і 
фактично перебував у будинку міського архіву.  

Окрім керівництва інституту, було створено вчену раду, до якої увійшли 
відомі німецькі дослідники магдебурзького права, університетські професори 
Альберт Бракманн (1871–1952) (Берлін), Теодор Гьорлітц (1885–1949), (Бреслау, 
Вроцлав), Ернст Гайманн (1870–1946) (Берлін), Мартін Лінцель (1901–1955) 
(Галле), Теодор Маqєр (1883–1972) (Берлін), Вальтер Мьолленберг (1879–1951) 
(Магдебург), Едонцид Ернст Штенгель (1879–1968) (Магдебург), Вільгельм 
Вайцзекер (1886–1961) (Відень, пізніше Прага). З 1942 р. до вченої ради увійшов 
професор з Галле Гергард Бухда (1901–1977). До керівництва інституту дослід-
ження магдебурзького права також увійшов директор міського архіву Магдебурга 
Пауль Краузе та представники від органів влади нацистської Німеччини. На посаду 
директора інституту розглядали Вільгельма Вайцзекера, але у зв’язку із 
проживанням у Празі він відмовився від цієї пропозиції. З 1 жовтня 1941 року 
інститут очолив Теодор Гьорлітц після переїзду з Вроцлава (Бреслау) до 
Магдебурга. У 1932 р. Теодор Гьорлітц був усунутий нацистами з посади обер-
бургомістра Олдейнбурга [3, с. 144]. Поряд із діяльністю інституту дослідження 
магдебурзьких прав у 1943 році Вільгельм Вайцзекер створив у Празі інститут 
німецького права, але він не вів таку активну діяльність, як інститут дослідження 
магдебурзького права у Магдебурзі. У межах роботи інституту німецького права 
Вайцзекер та інші німецькі науковці видали кілька монографій та статті. Ціль 
створення інституту дослідження магдебурзького права була визначена задовго до 
його створення. Ідеї створення інституту неодноразово у пресі поширював Фрітц 
Маркман та інші німецькі науковці. 

Фрітц Маркман планував відновити знищений у 1631 році архів суду шиффе-
нів за допомогою фотокопій, що необхідно було зібрати в інституті дослідження 
магдебурзького права та планувалося відшукати в архівах і бібліотеках усіх міст 
Європи, що володіли магдебурзьким правом джерела магдебурзького права [2, с. 294]. 
З огляду на величезну територію поширення магдебурзького права у Центрально-
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Східній Європі ця робота мала тривати від 10 до 20 років. У збережених 
протоколах засідань наукової ради інституту від 27 квітня 1940 р. і 8 березня 
1941 р. вказувалося на необхідність опрацювання архівів у країнах Центрально-
Східної Європи та опублікування джерел магдебурзького права: шиффенських 
ортилів, правових роз’яснень та ін. Фрітц Маркман пропонував звернутися до 
міністерства закордонних справ Німеччини для відрядження до Радянського Союзу 
на опрацювання тамтешніх архівів. Фрітц Маркман говорив, що «дослідження 
магдебурзького міського права готує для нас сюрприз неймовірного маштабу» [1, 
c. 134]. На другому засіданні 8 березня 1941 р. було прийнято рішення про поділ 
території Німеччини між науковцями інституту для кращого опрацювання джерел 
магдебурзького права 1) Саксонія – Ангальт, 2) Саксонія, 3) Верхня і Нижні 
Лужичі, 4) Брандербург, 5) Макленбург і Померанія, 6) Прусія, 7) Сілезія. У 
кожному з визначених регіонів мав працювати історик права (юрист, архіваріус, 
історик) і один асистент, які мали підтримувати постійний зв’язок із Магдебургом. 
За кожну співпрацю з регіонів мав відповідати один із працівників інституту з 
дослідження магдебурзького права. Прикладом для їх роботи була діяльність 
Вільгельма Вайузекера, який протягом кількох років опрацьовував у бібліотеках і 
архівах чеських міст [1, с. 135]. Усі фінансові витрати інституту з дослідження 
магдебурзького права несло місто Магдебург. За рахунок міського бюджету 
фінансувалася заробітна плата для асистентів та інших працівників.  

Методологічною основою для діяльності інституту дослідження Магдебурзь-
кого права стали наукові роботи Вільгельма Вайцзекера. Міська влада міста 
Магдебурга планувала оплачувати роботу асистентів, що мали виїжджати на місця 
з метою збору матеріалів. Вчена рада інституту дослідження магдебурзького права 
закріпила окремі німецькі землі та європейські країни, міста у яких володіли 
магдебурзьким правом між своїми членами та асистентати, які могли проводити 
дослідження та збирати, копіювати джерела магдебурзького права [8, с. 295]. Ще 
до створення інституту дослідження магдебурзького права над цією проблема-
тикою у Празі працював Вільгельм Вайцзекер та Теодор Гьорлітц і Пауль Гантцер 
у Вроцлаві (Бреслау). Вони опрацьовували джерела магдебурзького права у Чехії 
та Силезії (Польща). Так у 1939 р. Теодор Гьорлітц і Пауль Гантцнер видали 
постанови шиффенських судів і правових роз’яснень міста Свидниці у серії 
історичної комісії Силезії. Це викликало певну конкуренцію з новоствореним 
інститутом дослідження магдебурзького права. Внаслідок проведених дискусій 
27 квітня 1940 року Фрітц Маркман та керівник Історичної комісії Силезії Герман 
Аубін погодили опублікувати Постанови шиференських судів і правових роз’яс-
нень Свидниці «у першому томі у серії праць інституту досліджень магдебурзького 
права. Наступним стали правові роз’яснення та шиффенські ортилі обергофу міста 
Лейтмерітц (Літомержице). 

Також відбувалися дискусії серед науковців новоствореного інституту щодо 
співпраці з іншими науковими інстанціями Німеччини, а саме з Пруською акаде-
мією наук та історичним дослідним інститутом Monumenta Germaniaе Historica» 
[8, с. 296]. Фрітц Маркман виступав за якнайбільшу незалежність інституту 
дослідження магдебурзького права від органів державної влади та інших наукових 
інстанцій. Його позицію підтримали інші члени вченої ради інституту дослідження 
магдебурзького права. Було розроблено порядок реєстрації і фотокопіювання 
правових повідомлень (роз’яснень) та правових рішень (ортилів) у різних містах 
Центрально-Східної Європи. Спочатку в картотеці вказувалося місце знаходження 
джерел магдебурзького права, місце знаходження фотокопії та реєстровий номер. 
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Картотеку мали заповнювати одночасно три регіональні працівники і надсилали їх 
кожному члену вченої ради інституту до Магдебурга.  

За пропозицію Вільгельма Вайцзекера зібрані правові повідомлення та ортилі 
асистенти мали позначити на карті та зробити їх фотокопії і надіслати в архів 
інституту та членам вченої ради. При цьому асистенти на місцях мали також 
зареєструвати ці матеріали у відповідному реєстрі. Вчена рада інституту 
дослідження магдебурзького права мала збиратися двічі або тричі на рік, де мали 
доповідати про стан ведення робити зі збирання та реєстрації джерел магдебурзь-
кого права. Фрітц Маркман неодноразово вказував, що основою їхньої роботи має 
бути бездоганно складена картотека [8, с. 296]. Картотека складена за алфавітним 
принципом щодо назви міст, у яких містилися вироки і рішення шиференів та 
правові роз’яснення. Ця картотека отримала назву центральної картотеки. Пара-
лельно створювалася картотека за предметним принципом. Але в будь-якому 
випадку планувалось з усіх джерел магдебурзького права зробити фотокопії. Один 
із примірників фотокопії мали зберігатися у Магдебурзі. Фрітц Маркман також 
планував, що три або чотири асистенти в Магдебурзі мали займатись обробкою 
зібраних матеріалів. Передусім планувалося зібрати джерела магдебурзького права 
на території Польщі [8, с. 297]. Для дослідження магдебурзького права на території 
Бранденбурга Фрітц Маркман планував залучити історика права з Берлінського 
університету та оплачувати його працю за рахунок бюджету міста Магдебурга. 
Йому так само на допомогу планувалося надати асистента. 

Ці джерела магдебурзького права мали збирати під контролем директора 
міського архіву в Магдебурзі Пауль Краузе, який на прохання Фрітца Маркмана 
був звільнений від служби в армії. З метою збору постанов судів шиффенів та 
правових повідомлень у 1940 р. він виїжджав до Кракова, який у роки Другої 
світової війни був центром Польського Генерального губернаторства, до якого 
входили окуповані польські та українські (Східна Галичина) землі. У Кракові 
Пауль Краузе співпрацював з архіваріусом та директором архіву з Вроцлава 
Еріхом Рандтом [8, с. 297]. Окрім копіювання постанов шиффенських судів Магде-
бурга та правових роз’яснень у бібліотеках і архівах Польщі Пауль Краузе мав 
придбати польську літературу з проблем магдебурзького права, на що Фрітц 
Маркман виділив відповідні кошти. Пауль Краузе мав також перевірити у польсь-
ких джерелах магдебурзького права факт знищення Магдебурга у 1631 р. Пауль 
Краузе теж виїжджав до Варшави (травень–серпень 1941 р.), Любліна (вересень–
листопад 1940 р.) і Львова у липні–серпні 1941 р. та у жовтні–грудні 1941 р. 
(27.10–11.12.1941 р.). На думку професора Гейнера Люка, Пауль Краузе 
підтримував тісні наукові контакти з польськими дослідниками, бібліотекарями і 
працівниками архівів [6, с. 144]. 

Для оцінки наявності джерел магдебурзького права в українських архівах та 
праць українських науковців в Україну був (з 19.04 по 15.08.1942 р.) відряджений 
співробітник інституту з дослідження магдебурзького права Франц Кляйн. Він 
відвідав Львів, Київ та інші українські міста. У Львові Франц Кляйн зустрічався з 
професором юридичного факультету Львівського університету Пшемислом Домб-
ковським, який повідомив Франца Кляйна про наявність джерела магдебурзького 
права, які зберігаються у Львівських архівах та особливості застосування магде-
бурзького права на західноукраїнських землях. Пізніше Пшемислав Домбковський 
співпрацював з директором інституту з дослідження магдебурзького права та 
виконував на замовлення інституту наукові дослідження. Теодор Гьорлітц писав, 
що з 1943 р. на замовлення інституту дослідження магдебурзького права 
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Пшемислав Домбковський склав список 700 населених пунктів України, які воло-
діли магдебурзьким правом, а також готував роботу про діяльність шифренських 
(лавничих) судів у містах магдебурзького права України [1]. Професор Домбровсь-
кий також підготував працю і про магдебурзьке право у Волоському князівстві 
(Румунії). Пшемислав Домбковський співпрацював з німецьким інститутом з 
дослідження Сходу, що створениий Генеральним губернатором Гансом Франком у 
Кракові, на замовлення якого підготував статтю про історію Львівської ратуші. Він 
виконував і інші наукові дослідження на замовлення інституту Сходу та мав 
очолити його Львівську філію. Пшемислав Домбковський був прийнятий на роботу 
до інституту дослідження магдебурзького права після припинення його роботи у 
інституті Сходу. Професор Домбровський на роботу до інституту дослідження 
магдебурзького права був рекомендований директором архіву Польського 
Генерального губернаторства Еріхом Грандтом, який раніше працював в архіві 
Бреслау (Вроцлав) і був особисто знайомий з Теодором Гьорліцом [1, с. 101]. 
Залучення польських, чеських, українських, словацьких науковців було пов’язано з 
незнанням німецькими дослідниками слов’янських мов. Співпраця з деякими 
науковцями, незважаючи на німецько-фашистський режим та Другу світову війну, 
відбувалася на основі принципів наукової співпраці та оплатності. Польські автори, 
які досліджували наукову діяльність Пшемислава Домбровського не згадують про 
його співпрацю з інститутом дослідження магдебурзького права та інститутом 
Сходу, та вказують на його переслідування з боку окупаційних властей та окупа-
ційної преси [9, с. 190–191]. Під час перебування у Києві та за посередництвом 
Миколи Гапенера Франц Кляйн зустрівся з українським істориком Наталею 
Полонською-Василенко (1884–1973), від якої дізнався про проект двотомного 
видання корпусу магдебурзьких грамот українським містам, що його підготували 
члени комісії з вивчення історії західно-руського та українського права Все-
українській академії наук Віктор Романовський (1890–1971), а передмову до якої 
написав академік Микола Василенко. Ці праці у 1931 р. підготував В. Рома-
новський під назвою «Магдебурзькі грамоти містам Лівобережної України XVI–
XVII ст.» ((480 сторінок (Коректурний екземпляр)) 1934 р. У них були зібрані 
магдебурзькі грамоти містам Лівобережної України, що зберігалися в архівах і біб-
ліотеках Києва, Харкова, Чернігова, Полтави, Москви, Ленінграда (Санкт-Петербурга) 
[1, с. 22]. Ці праці були знищені, оскільки суперечили офіційні ідеології Радянсько-
го Союзу, де вказувалося про переваги російського права над іноземними, зокрема 
магдебурзьким. У Російській імперії, як відомо, не існувало магдебурзького права. 
Проект комісії для вилучення історії західноруського та українського права з 
опублікування джерел права був закритий, а В. Романовський та інші його члени 
були репресовані. На цей час частина праці В. Романовського зберігається в архіві 
м. Ставрополь (Російська федерація). Франц Кляйн цікавився долею інших українських 
науковців, які працювали над проблемами магдебурзького права і були ре пресова-
ні. Серед них відомий український правознавець Іринарх Черкаський, який підго-
тував статтю про «Вількер» Стародуба. Згадана праця була вилучена працівниками 
НКВС, а автор репресований [4, с. 32]. Як пише професор Усенко доля Іринарха 
Черкаського є невідомою до сьогоднішнього часу. Він був засуджений у 1941 р. і в 
кінці вересня цього ж року мав бути етапований до Сибіру, але до Новосибірська 
прибула тільки його слідча справа [2, c. 563–564]. Найімовірніше його, як і інших 
українських в’язнів, розстріляли під час відступу Червоної Армії у 1941 р.  

У своїх звітах Франц Кляйн писав, що найкращим знавцем магдебурзького 
права в Україні є юрист Лев Окиншевич, який вказував на регіональні особливості 
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його застосування в Україні. Франц Кляйн також зустрічався з істориком Олек-
сандром Оглоблиним, який відзначав позитивний вплив магдебурзького права на 
розвиток українських міст, торгівлі і промислу [1, с. 32]. Франц Кляйн наголошу-
вав на необхідності розшуку українських учених, знищених працівниками НКВД.  

Зі згоди директора інституту з дослідження історії магдебурзького права 
Теодора Гьорлітца Франц Кляйн також мав залучити до наукової співпраці 
українських дослідників за відповідну оплату. Франц Кляйн у своїй заповідній 
записці пропонував створити в Україні інститут з дослідження магдебурзького 
права у Східній Європі [1, c. 33]. Українські вчені, на його думку, мали збирати 
джерела магдебурзького права для їх майбутнього опублікування. До роботи над 
проектом передбачалося залучити Наталію Полянську-Василенко, яка мала 
координувати роботу українських науковців у Києві та скласти повний список 
міст, що володіли магдебурзьким правом, Лев Окиншкевич мав відповідати за 
підготовку до друку праць зі самоврядування українських міст, які володіли 
магдебурзьким правом у період правління гетьмана Кирила Розумовського. 
Олександр Оглоблин – підготувати до друку документи міст магдебурзького права 
Північної Гетьманщини, Володимир Міяковський – підготувати до друку джерел 
магдебурзького права, які зберігалися в архівах Києва, Микола Гепнер – 
археографічний та палеографічний опис зібраних документів, Василь Дубровський – 
опрацювати харківські архіви [1, с. 36]. До роботи на користь інституту – 
дослідження магдебурзького права – залучали і співробітників архівів України. З 
грудня 1942 р. Крайове управління архівами, бібліотеками та музеями при 
рейхскомісаріаті Україна у Києві очолив німецький архіваріус Георг Вінтер, якому 
допомагали оберархіврядник Вальтер Латцке та держархіврадник Йоганн Байц 
[1, с. 29]. За проханням Теодора Гьорлітца, Георг Вінтер, як керівник архівів мав 
сприяти розшуку джерел магдебурзького права та їх копіювання. Після чого у 
Магдебурзі мало бути зроблено переклад на німецьку мову україномовних, 
польськомовних та російськомовних документів. Теодор Гьорлітц також просив 
Георга Вінтера надіслати у всі архіви розпорядження про пошук джерел магде-
бурзького права та надсилати їх до Києва для копіювання у випадку неможливості 
їх пересилання до Магдебурга [1, с. 35]. 

Георг Вінтер на території Німеччини обіймав високі посади в системі держав-
ного управління архівами. В Україні Георг Вінтер розробив систему реорганізації 
архівів на окупованих українських землях. Своєю чергою директор інституту 
дослідження магдебурзького права Теодор Гьорлітц заборонив Францу Кляйну 
інформувати Георга Вінтера про видавничі проекти інституту. Це найшвидше 
стосувалося конкуренції між керівництвом інституту дослідження магдебурзького 
права та керівництвом архіву гітлерівської Німеччини. На основі доповідних 
записок Франца Кляйна керівництво інституту дослідження магдебурзького права 
ініціювало видання грамот українським містам на підставі монографії, яку 
підготував В. Романовський і статті І. Черкаського, знищених НКВС за вказівками 
партійних органів, та пошуки в українських архівах джерел магдебурзького права з 
пізнішим їх копіюванням. З цією метою Франц Кляйн ще один раз відвідував 
Україну в жовтні 1942 р. Першочергово керівництво усіх робіт з видання грамот 
українським містам на магдебурзьке право разом з їх перекладом на німецьку мову 
мав виконувати Андрій Яковлів. Андрій Яковлів один із найвідоміших українських 
істориків права, у цей час працював в Українському Вільному Університеті у Празі 
та мав прямі зв’язки з інститутом дослідження магдебурзького права та 
українськими науковцями в Україні [5]. Своєю чергою, як свідчить переписка між 



М. Кобилецький 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 125 

Теодором Гьорлітцом та керівником Крайового управління архівами, бібліотеками 
та музеями у Києві Георгом Вінером, планувалось усунути Андрія Яковліва від 
координації видання джерел магдебурзького права в Україні. Ці функції переда-
вали відрядженому в Україну оберархівраднику Вальтеру Латцке, який мав 
співпрацювати з українськими науковцями та працівниками архівів [1, с. 28–38]. 
Теодор Гьорлітц також інформував Георга Вінтера, що аналогічну роботу у Львові 
веде професор Пшемислав Домбковський[1, с. 36]. 

Інститут магдебурзького права співпрацював з іншими польськими, чеськими, 
угорськими та іншими науковцями на основі трудових договорів. Так, Франц 
Кляйн планував у межах роботи інституту дослідження магдебурзького права 
виїхати для збору джерел магдебурзького права до Словаччини. 

Унаслідок роботи німецьких науковців членів вченої ради інституту дослід-
ження магдебурзького права, асистентів та інших європейських науковців було 
зібрано сотні фотокопій постанов шиффенських (лавничих) суддів та правових 
повідомлень у Магдебурзі і на їх основі було опубліковано три томи видань джерел 
магдебурзького права, що вийшли за редакцією професора Фрітца Маркмана [8, 
с. 298]. За зразком було взято вже існуючу серію видань з історії права, яку 
розпочав у 1931 р. Гвідо Кіш в Галле під назвою «Дослідження німецького права». 
Після виходу шести томів видання припинилось у 1933 р. після еміграції Гвідо 
Кіша у зв’язку з його переслідуванням через єврейське походження [1, с. 137]. 

Перший том, що з’явився у 1940 р. «І Магдебурзькі постанови суду шиференів 
та правові повідомлення», містить, окрім розширеного вступу, процес надання 
місту магдебурзького права та опис структури органів місцевого самоврядування, 
текст 118 постанов суду шиференів (лавників) і правових повідомлень міста 
Свидниці, написаних верхньонімецьким діалектом німецької мови. Ці джерела 
магдебурзького права містяться за хронологічним принципом підпорядкованими 
номерами та короткою анотацією про сторони процесу та предмет судового спору. 
Праця затверджується детальним іменним предметним покажчиком та показником 
міст, з якими Свидниця мала політичні та економічні зв’язки, з іншими містами та 
органами державної влади [3]. 

У 1943 р. вийшов другий том у межах роботи інституту дослідження магде-
бурзького права (Магдебурзькі постанови шиференських судів та правових роз’яс-
нень Обергофу у місті Лянтмерітц). За структурою він відповідає першому тому та 
містить 121 шиференських постанов чеською мовою і їхній переклад німецькою 
мовою. Примітки, подані у книзі, стосуються виключно роз’яснень термінів пода-
них чеською мовою та їх перекладу на німецьку мову. Книга завершується корот-
ким аналізом прийняття окремих постанов шиферинами (лавниками) Обергофу 
міста Ляйтмерітц, а також предметним і алфавітним покажчиками [12].  

Третій і останній том цієї серії «Магдебурзькі постанови шиференського суду 
шиффенів та правові роз’яснення портового міста Познань та інших міст країни 
Варти «спочатку містить детальний вступ, аналіз привілею про надання місту 
Познань 1253 р. Магдебурзького права та внесені до нього зміни і доповнення у 
1504 р.» До цього тому увійшло 69 постанов шиффенських судів та правових 
роз’яснень німецькою мовою [4]. 

Усі три томи, видані інститутом дослідження магдебурзького права, мають 
високий авторитет у середовищі науковців як збірники джерел магдебурзького 
права з території Польщі і Чехії. Тому сучасні дослідники позитивно оцінюють 
діяльність Фрітца Маркмана та його співробітників у їх створенні. Поряд із 
дослідницькою роботою інституту дослідження магдебурзького права, магдебурзьке 
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право вивчали з ініціативи Пруської академії наук, яка у 1938 р. надала 5 000 
рейхмарок за найкращу роботу на тему «Поширення німецьких міських прав у 
Східній Європі», яку отримала Гертруд Шубарт-Фікентшер (1896–1985) [1, с. 143]. 
Після закінчення Другої світової війни захистила габіталіційну роботу і працювала 
професором в університеті міста Галле (НДР). Праця Гертруд Шубарт-Фікентшер є 
однією з найкращих робіт з історії німецького міського права у Центрально-
Східній Європі [8]. Франц Кляйн після поїздки в Україну продовжував свою робо-
ту над джерелами магдебурзького права у вроцлавському архіві, де сфотографував 
значну кількість шиффенських постанов та правових роз’яснень міста, оскільки 
планувалось їх видати у межах видавничої діяльності інституту дослідження 
магдебурзького права. Він також підготував працю про використання німецького 
гірничого права на території Хорватії, Сербії та Болгарії, у якій вказав, що тут 
діяло не магдебурзьке право, а Саксонське Зерцало [8, с. 302]. Наприкінці 1944 р. 
Франц Кляйн відвідував з робочою поїздкою Словаччину, де спілкувався зі сло-
вацькими науковцями та знайомився з джерелами магдебурзького права в архівах і 
бібліотеках Словаччини. З 1944 р. він працював у Празі асистентом у професора 
Вільгельма Вайцзекера. 

Унаслідок довгих погоджень з різними особами в керівництві Крайового управ-
ління архівами бібліотеки та музеями, архів ІІІ Рейху та на окупованих українських 
землях було проведено фотокопіювання джерел магдебурзького права в Україні. 

Результатом співпраці з українськими науковцями стала підготовка до видання 
джерел магдебурзького права, які Наталія Полонська-Василенко передала інститу-
ту дослідження магдебурзького права. Ними була верстка грамот українським 
містам, які підготував до друку академік Микола Василенко та Віктор Романовсь-
кий, про що вже згадувалося раніше. За кожен 3,5 друковані листи планувалося 
виплатити по 150 німецьких марок [3, с. 158]. 

Переклад привілеїв українським містам на німецьку мову зробив Андрій 
Яковлів, а правки в перекладах з польської мови зробив Пшемислав Домбковський. 

Також планувалось опублікувати переклад на німецьку мову, знайдений в 
російських архівах у Москві Іринархом Черкаським «Вількера Стародуба» перед-
мову до якого мала написати також Наталія Полонська-Василенко [1, с. 35]. Але 
робота над перекладом так і не була розпочата. Під час бомбардування Магдебурга 
та знищення архіву інституту дослідження магдебурзького права було знищено 
матеріали, які стосувалися України. 

Своєю чергою збереглися фотокопії верстки 18 грамот українським містам, 
яку підготував Микола Василенко і Віктор Романовський з передмовою Наталії 
Полонської-Василенко. 

Під час діяльності інституту дослідження магдебурзького права його спів-
робітниками, членами вченої ради та іноземними науковцями, яких залучали до 
проектів інституту за оплату на основі договорів було зібрано значну джерельну 
базу з правових повідомлень, ортилів та правових роз’яснень європейських міст, 
що володіли магдебурзьким правом, у більшості випадків у формі фотокопій. Ця 
робота фактично припинилася 15–16 січня 1945 р., коли авіація союзників майже 
повністю знищила місто Магдебург. У процесі цього авіанальоту було знищено 
будівлю інституту дослідження магдебурзького права, згорів архів, книги та 
зібрані фотокопії. Частина фотокопій збереглась оскільки фотокопії робили в 
кількох екземплярах і перебували у інших містах [7, с. 192]. Науковці інституту 
дослідження магдебурзького права, члени його вченої ради та наукові співробіт-
ники за окремим винятком продовжували працювати у вищих наукових закладах 
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Федеративної Республіки Німеччини, Німецької демократичної республіки та 
Австрійської Республіки. Так, Франц Кляйн, який народився у 1912 р. в Австрії та 
навчався в університетах Відня, Ґраца, Праги, Мюнстера та Інсбрука після завер-
шення Другої світової війни працював на адміністративних посадах у вищих 
навчальних закладах Австрії та секретаря президента австрійського адміністратив-
ного суду у Відні. У 1955 р. він захистив габіталіційну роботу в університеті Інсбрука з 
історії німецького та австрійського права і викладав в університеті Інсбрука та інших 
вищих навчальних закладах Австрії. Помер Франц Кляйн у 1976 р. 

На цей час над проблемами магдебурзького права і Саксонського Зерцала у 
Центрально-Східній Європі працює когорта науковців у Німеччині, Чехії, 
Словаччині, Польщі, Україні, Угорщині, Литві, Білорусії та ін. З 2004 р. у структурі 
Саксонської академії наук функціонує дослідницький проект «Саксонсько-магде-
бурзьке право як культурний елемент зв’язків правових режимів країн Центральної 
та Східної Європи», у які залучені історики права, філологи, історики, культуро-
логи з різних країн Європи. 
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In the article the preconditions for the establishment of the Research Institute of 
Magdeburg Law (1940–1945) are highlighted. The city of Magdeburg shows the activities of 
the famous German scientist, Fritz Markman, who initiated the formation of the Institute and 
fulfilled duties as the mayor of Magdeburg, that made it possible to use the premises of the city 
archive and funds from the city budget for the needs of the Institute. Another famous German 
historian, Theodore Horitz, was appointed Director of the Magdeburg Law Research Institute. 
The purpose of the establishment of the Magdeburg Law Institute was a search in archives 
and libraries of Central and Eastern Europe countries for legal clarifications (notices) of 
volcanoes, ortils and other sources of Magdeburg law that were lost in Magdeburg in 1631 
during the city fire. The Scientific Council of the Institute was formed, that included the most 
famous German historians of law, who investigated Magdeburg law. Scientific staff was 
engaged in the search for sources of Magdeburg Law, as well as Polish, Czech, Slovakian and 
Ukrainian researchers were involved on a paid basis. Among them are: I. Polonska-Vasylenko, 
P. Dombkovskiy, K. Okynshevych, O. Ogloblyn, A. Yakovliv and others. As a result of the 
activities of the members of the Scientific Council of the Institute photocopying of sources of 
Magdeburg Law was carried out and the work on their publishing has been carrying out. The 
works published in the framework of the scientific work of the Research Institute of Magdeburg 
Law are analyzed. This work was not completed because during the air attack of the Allied Air 
Force in January 1945 the premises of the Institute containing the archive with the collected 
papers were ruined, and the collected materials were destroyed. Only those materials that 



М. Кобилецький 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 129 

were in other places were preserved. German researchers, who took part in the projects of the 
Research Institute of Magdeburg Law after the end of the Second World War continued to 
work in the scientific institutions of the Federal Republic of Germany, German Democratic 
Republic and Austria. At present, a number of researchers in Central and Eastern Europe 
(reserchers of Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Ukraine, Hungary, Lithuania, 
Belarus, and others) are working on the problems of Magdeburg Law and the Saxon Zerzal. 
Since 2004, the project «Saxon-Magdeburg Law as a Cultural Element of the Relationships of 
the Legal Regimes of Central and Eastern Europe Countries» has been operating in the 
structure of the Saxon Academy of Sciences and involves law historians, philologists, 
historians, cultural experts from different European countries. 

Keywords: Magdeburg, Magdeburg law, ortils, legal clarifications. 
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ФОРМУВАННЯ РАННЬОГО АБСОЛЮТИЗМУ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНИЙ РОЗВИТОК АВСТРІЇ 

У ХVІІІ СТОЛІТТІ 
М. Пиртко 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Розкрито історико-правові аспекти формування раннього абсолютизму та його вплив 
на державний розвиток Австрії у ХVІІІ ст. У XVI–XVII ст. в Європі відбувався процес 
перетворення середньовічної станової монархії в абсолютну монархію. Політичний абсо-
лютизм формувався як система управління, за якого вся повнота державної влади 
(законодавчої, виконавчої, судової), а почасти навіть і духовної (релігійної), зосереджува-
лася в руках монарха. Режим абсолютної монархії передбачав встановлення контролю 
над усіма сферами суспільного життя (монарх самостійно встановлював податки і відав 
державними фінансами, визначав напрями зовнішньої політики). Чинниками, що певною 
мірою обмежували владу монарха виступали, хіба-що церква, регіональні еліти (аристо-
кратія) і бюрократичний апарат, який активно розростався. 

Аргументовано, що абсолютизм у монархії Габсбургів формувався із середини XVII ст. 
як система надзвичайного державного управління, що зумовлювалося зростаючими потре-
бами збільшення військових податків. Австрійський абсолютизм, з огляду на географічне 
місце розташування держави, формувався як поєднання західних впливів і східних традицій.  

Ключові слова: ранній абсолютизм, державний розвиток, абсолютна монархія, система 
державного управління, Австрія. 
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У сучасних умовах в Україні відбувається процес утвердження демократичних 
засад в усіх сферах суспільного життя. Важливою, як видається, є орієнтація 
України на міжнародні стандарти, входження до Європейського Союзу тощо. 
Окрім вирішення нагальних соціально-політичних і економічних завдань перед 
нашою державною стоїть і не менш важливе завдання перебудови її управлінської 
та правоохоронної систем до вимог ЄС. Відтак, у суспільстві зростає інтерес до 
європейського зразка, до історії формування європейських традицій і тенденцій, 
які історично поширювалися на українських землях. У зв’язку з цим великої 
наукової цінності, пізнавального і практичного значення набуває історичний досвід 
державно-правового розвитку Австрії. Особливий інтерес викликає формування 
раннього абсолютизму та його вплив на державний розвиток Австрії у ХVІІІ ст.  

Як відомо, у XVI–XVII ст. в Європі відбувався процес перетворення середньо-
вічної станової монархії в абсолютну монархію. На думку дослідниці Еви Прістер, 
від того, чи була певна країна в стані створити абсолютистську державу, залежав її 
подальший розвиток [5, c. 50]. Політичний абсолютизм (з лат. Absolutus – 
безумовний) – система управління, за якого вся повнота державної влади (законо-
давчої, виконавчої, судової), а почасти навіть і духовної (релігійної), зосереджува-
лася в руках монарха. Режим абсолютної монархії передбачав встановлення 
контролю над усіма сферами суспільного життя (монарх самостійно встановлював 
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податки і відав державними фінансами, визначав напрями зовнішньої політики [16, 
c. 43]. Чинниками, що певною мірою обмежували владу монарха виступали, хіба-
що церква, регіональні еліти (аристократія) і бюрократичний апарат, який активно 
розростався [14, c. 175–176]. 

Якщо в період Середньовіччя королі частково ділилися своїми повноважен-
нями зі станово-представницькими органами (на німецьких землях це були ландтаги), 
від яких залежала згода на впровадження нових податків, то в ранньомодерний час, 
королівська влада стала превалювати. По суті, абсолютизм в монархії Габсбургів 
формувався зі середини XVII ст. як система надзвичайного державного управління, 
що зумовлювалося зростаючими потребами збільшення військових податків. 
Австрійський абсолютизм, з огляду на географічне місце розташування держави, 
формувався як поєднання західних впливів і східних традицій [1, c. 200]. На думку 
П. Андерсона, «австрійська основа імперської системи була надто малою, чеська 
надбудова – надто крихкою, спротив угорського суспільства надто сильним, щоби 
на Дунаї з’явився типово східний абсолютизм» [1, c. 296]. 

В Австрії відразу не існувало визначного порозуміння між абсолютистською 
державою й аристократією, як наприклад, у Пруссії. На заваді подібній практиці 
стояла національна й релігійна різнорідність земельної аристократії Габсбурзької 
імперії [18, c. 115]. Впливові стани прагнули зберегти за собою вплив на політичне 
життя імперії, однак Габсбурги крок за кроком обмежували їхні права в управлінні 
державою. Протистояння між королем і станами – загальноєвропейське явище, 
однак в Австрії, на нашу думку, воно набуло особливого характеру. По-перше, 
процес протистояння між королем і станами в імперії Габсбургів розпочався дещо 
пізніше, ніж у західноєвропейських державах. По-друге, імператорам доводилося 
долати спротив не тільки станів власних спадкових земель, але й інкорпорованих 
до складу клаптикової імперії. Це відбувалося навіть за тієї обставини, що знать у 
Габсбурзькій імперії періоду абсолютизму, за окремими винятками, не була чітко 
прив’язана до певних національних територій, а могла переїжджати з однієї 
провінції в іншу. Їхні підлеглі селяни могли спілкуватися іншими мовами, що 
створювало природний бар’єр між ними. Мовна та етнічна різнорідність слугувала 
джерелом дезінтеграції держави і провадила до послаблення самої знаті [1, c. 291]. 

Австрійські Габсбурги з 1526 р. опинилися у залежності від станово-представ-
ницьких інституцій стосовно таких важливих питань, як престолонаслідування і 
фінанси, а також були змушені підтвердити низку релігійних привілеїв у країні 
[14, c. 115]. Система станових зібрань в імперії Габсбургів виконувала не однакову 
роль у кожному регіоні зокрема. Наприклад, в Угорщині вона діяла достатньо 
активно не поступаючись важливими повноваженнями габсбурзькій династії, 
апелюючи до умов «особистої унії» [15, c. 71]. Зокрема, серед цих умов містилося 
положення про jus resistendi, котре передбачало право дворянства повставати проти 
посягань корони на свободу угорців (право надане т. зв. «Золотою буллою» 1222 р.). 
Починаючи із середньовіччя, дворянство контролювало такий орган окружної 
адміністрації, як комітати – постійні комітети, наділені судовими, фінансовими й 
управлінськими функціями [10, c. 9]. Імператорський двір намагався внести розкол в 
угорське дворянство, наділяючи окремих його представників титулами або ж 
юридично відмежувавши великих магнатів від дрібного дворянства. 

Завдяки покроковим заходам імператорського двору, вдавалося підірвати 
попередню владу дворянства в регіонах. Старі зв’язки і традиції змінила система 
придворного життя у Відні з диференційованим церемоніалом, де був визначений 
статус кожного окремого дворянина в новій ієрархії, а грандіозні придворні свята 
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давали заняття усім представникам цього прошарку й утримували їх від думок про 
бунт [3, c. 187]. Відбираючи у станів їх політичні права, королівський двір залишив 
недоторканими їхні соціальні привілеї, а також волів не порушувати влади 
поміщиків над селянами. 

Про становлення австрійського абсолютизму доцільно вести мову, починаючи 
з часу Тридцятилітньої війни (1618–1648 рр.), коли було покінчено з чеським 
сеймом, а імператор Фердинанд ІІ у 1627 р. проголосив нову конституцію для 
завойованих чеських земель. Жодне бунтівне дворянство в Європі не зазнало тако-
го краху, як чеська аристократія. Її місце зайняла нова аристократія, у всьому 
зобов’язана правлячій династії. Та, незважаючи на це, нова богемська аристократія 
не завжди виявляла свою лояльність до імператора.. Наприклад, під час війни за 
австрійську спадщину у 1740-ті роки частина богемської аристократії перейшла на 
бік баварців [1, c. 206].  

Новий земельний статут (Verneuerte Landesordnung) перетворив габсбурзькі 
володіння у спадкову монархію, яка не залежала від виборів, зробив усіх місцевих 
чиновників королівськими представниками, а католицизм – єдиною релігією. 
Водночас, династія була наділена вищими судовими повноваженнями. І хоч 
Габсбурги зберегли чеський сейм, його значення суттєво звузилося. Сейм уже не 
визначав розміри податків: уряд встановлював загальну суму, а сейм тільки 
вирішував як її збирати [17, c. 335]. Виконавчий комітет сейму фактично виступав 
знаряддям у руках центральної адміністрації. Новий фіскальний контроль монархії 
над Богемією зміцнив австрійський абсолютизм [1, c. 293]. 

Після Тридцятилітньої війни відбувалося поступове обмеження в правах 
старої чеської (богемської) і німецької аристократії. На цих землях насаджувалося 
нове дворянство – католицьке за віросповіданням і космополітичне за походжен-
ням і переконанням. Це дворянство було всім зобов’язане правлячій династії, яка 
обдаровувала їх помістями. За підрахунками Пйотера Вандича, старі чеські пани 
становили 30,2 %, а нова аристократія (Буко, Галас, Колоредо, Піколоміні), яка 
прийшла з Габсбургами і завдячувала їм у всьому – 68,8 % [2, c. 106]. Транс-
формація чеського дворянства тривала і в першій половині XVIII ст. – іноземна та 
«нова» шляхта становили абсолютну більшість. Утім спілкування німецькою чи 
італійською мовами не означало відсутність патріотизму, як не чеського, то при-
наймні Чеського королівства (мова та патріотизм у той час не були тотожними 
поняттями). Німецька мова панувала при дворі, у війську, латина – в шкільництві 
та судочинстві. 

Нова «богемська» аристократія забезпечувала домінуючу частину кадрів для 
державної системи монархії, ставши головною соціальною базою австрійського абсо-
лютизму. Але цілковито інтегрувати нове дворянство до бюрократичного апарату 
абсолютної монархії не вдалося, оскільки на заваді стояла політична система. Особ-
ливо проблемним видавалося залучити на свій бік угорське дворянство (навіть попри 
змішані шлюби її представників). Перебування на військових посадах упродовж 
певного періоду повинно було приводити до отримання титулу, однак інституційного 
зв’язку між державною службою й аристократичним порядком не існувало. 

Особливі позиції в монархії Габсбургів займала угорська земельна аристокра-
тія, котра становила 5–7 % всього населення Угорщини. Більшість угорських 
дворян були дрібними поміщиками з невеликими земельними ділянками у 
власності і реального впливу на політичне життя не справляли. Інша справа – 
середні та великі землевласники, котрі намагалися домінувати у політичному житті 
[11, c. 12]. Щоби остаточно зламати спротив угорських дворян і встановити 



М. Пиртко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 133 

абсолютистські порядки, імператорському двору довелося одночасно проводити на 
цих територіях політику германізації і сприяти Контрреформації [14, c. 170–171] 
(однак, зауважимо, що порівняно з чеськими землями політика Відня тут була 
виваженішою).  

Монарха в епоху абсолютизму вважали першим серед рівних («primus inter 
pares») – він повинен був вирішувати, як має розвиватися держава. 
Абсолютистські держави, зокрема, монархія Габсбургів, особливу роль відводили 
римському праву, яке возвишувало правителя («princepes legibus solutes est»). 
Взаємодія центральних і регіональних органів імперії Габсбургів відбувалася 
шляхом безкомпромісного домінування з боку Хофбурґа – австрійського імпера-
торського двору. Під назвою патентів, мандатів, едиктів, надвірних декретів, 
імператори, де-факто, формували законодавство, яке регулювало різні сфери 
правовідносин: від найважливіших до незначних суспільних питань, з обов’язко-
вою силою для усіх провінцій, без участі їхніх представницьких органів [9, c. 202]. 
Таким способом долали різнорідність законодавчої бази регіонів імперії і 
поступово впроваджували спільне законодавство. Зокрема, імператор призначав 
намісників та окружних старост, особисто творив адміністративні інституції, втру-
чаючись навіть у периферійні справи. Власне, ці органи влади у провінціях були 
колегіальними і фаховими, наскільки це було можливо в той час. 

Абсолютизм епохи Леопольда І у спадкових землях можна назвати придворним і 
конфесійним, оскільки влада опиралася на два традиційні інститути – двір і церкву. 
Леопольд І прагнув, аби на території імперії авторитет великих князів не виходив 
за межі імперського права. Натомість Йосиф І запровадив практику головування на 
всіх воєнних нарадах, відновив практику зверхнього спілкування з наближеними 
особами, що не могло не насторожувати його оточення [14, c. 155]. 

Помітну роль при імператорському дворі відігравав церемоніал. Карл VI, 
котрий отримав виховання в Іспанії, доклався до систематизації доти розрізнених 
його норм. Церемоніал австрійського двору передбачав, наприклад, що відвідувач 
на аудієнції в монарха повинен був вклонитися, а при виході не можна було 
розвертатися до правителя спиною. Імператор дотримувався іспанської королівсь-
кої моди, яку мало було наслідувати все монарше оточення. Загалом, при дворі був 
вироблений детальний розпорядок дня, включно з годинами мистецького відпо-
чинку (музика, театральні вистави) [13, c. 149]. 

Австрійський абсолютизм характеризувався вдалою шлюбною політикою. На 
думку П. Андерсона, неймовірна вдача династичної шлюбної політики Габсбургів 
завжди випереджала їхні військові можливості без жодної компенсації за це. Шлюбна 
далекоглядність, з якою вдалося залучити до імперії Угорщину та Богемію, призвела 
до ускладнень у нав’язуванні австрійського централізму. З іншого боку, траплялося 
так, що один і той самий правитель міг бути кузеном чи зятем іншого. 

Однією з особливостей абсолютної монархії в Австрії у ранньомодерний час був 
розгалужений бюрократичний апарат з чітко регламентованими функціями, постійна 
поліція та армія. Зростання бюрократичного апарату в імперському центрі зумовлю-
валася прагненням Відня послабити місцеве дворянство і міста, розвинувши систему 
управління провінціями з центру. Державна бюрократія до середини XVIII ст. зале-
жала від позиції станів та окремих народностей. Присудність представників різних 
частин імперії виступала необхідністю, пов’язаною з потребою підтримки політики 
центру. Далеко не всі вони були німцями, оскільки нерідко походили з віддалених 
кутків імперії, тож знадобився час на їхнє онімечення та на перетворення на окремий 
державний орган під контролем монарха [2, c. 108].  
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З іншого боку, абсолютистська держава потребувала для свого функціону-
вання великий державний апарат і чисельну армію. І для першого, і для другого, 
необхідні були великі кошти, а відтак розвинута економіка [16, c. 43]. Держава, яка 
не мала змоги оплачувати роботу своїх чиновників, спонукаючи їх самих 
турбуватися про себе, була приречена на поширення корупції. У процесі створення 
австрійського бюрократичного апарату звичною практикою стало призначення на 
керівні посади місцевих адміністрацій представників регіональної аристократії. 
Натомість, політика імператорів першої половини XVIII ст. передбачала присут-
ність при монаршому дворі австрійських і богемських аристократів-чиновників. 
Для багатьох із них імперські інституції ставали трампліном для подальшого 
кар’єрного росту [7, c. 220].  

Рівень чиновників зростав, починаючи з правління Леопольда І, котрий, як і 
його радники, велику увагу приділяв підбору кадрів. Наприклад, функції очільника 
Таємної ради виконував авторитетний юрист Крістоф Іґнац фон Абеле. За Йосифа І 
почалося скорочення зайвих чиновників: так, кількість членів Таємної ради 
скоротилося зі 150-ти до 33-х осіб. Усе це викликало протиборство між старими 
чиновниками часів Леопольда і новими чиновниками Йосифа І [8, c. 231]. Більше 
того, у 1699 р. повноваження Таємної ради було перекладено на так звану Таємну 
Конференцію, яка припинила своє існування вже на початку XVIII ст. В умовах 
вдосконалення адміністративної системи та розростання бюрократичного апарату, 
став зростати документообіг. Перші спроби його класифікації фіксуємо 1706 р. у 
Чехії, де були видані інструкції для місцевих канцелярій. Передбачалося впровад-
ження протоколів трьох видів: in publicis, in privatis та in criminalis. Однак на 
практиці ці розпорядження аж до середини XVIII ст. ігнорувалися [12, c. 8]. 

Однією з ключових рис абсолютної монархії була постійна армія – важливий 
інструмент внутрішньої і зовнішньої політики. Австрійська військова система, в 
основі якої стояв полковий принцип, мало чим відрізнялася від тих систем, які 
існували в Європі. В Австрії професійна армія сформувалася внаслідок Тридцяти-
літньої війни, ставши першим постійним урядовим апаратом на богемських та 
австрійських землях [14, c. 125]. До того часу космополітична імперська армія жила за 
рахунок грабунків (принцип «Війна годує війну»). У 1650 р. чисельність австрійського 
війська становила 50 тис. осіб – 10 полків піхоти і 9 кавалерії [1, c. 228].  

Ключовою причиною формування професійної найманої армії стала відмова 
аристократії масово озброювати своїх селян, яких потрібно було ще навчити 
військової справи. Кожен аристократ-землевласник зобов’язувався в різний час 
скеровувати до цісарського війська одного з 30 або 20-ти своїх підданих. Коли 
існувала певна військова загроза чи розпочиналася війна, ця пропорція складала 
один з 10 або з 5-ти підданих. В умовах утворення професійної армії роль таких 
наборів серед селян зменшилася, однак не була ліквідована цілковито. Малоква-
ліфікованих підданих використовували для постачання артилерійських снарядів, 
або ж для будівництва фортифікаційних споруд [20, c. 109]. 

Армія значною мірою забезпечувала практичне існування династичного союзу 
різних земель під управлінням Габсбургів. Вища військова рада (Гофкрігсрат), 
наприклад, тривалий час була чи не єдиним урядовим органом, чия юрисдикція 
поширювалася на всі габсбурзькі території. Гофкрігсрат відповідав за пряме цивільне 
управляння усіма територіями вздовж південно-східного кордону Австрії й Угорщини, 
де розташовувалися гарнізони прикордонної міліції (Grenzer), йому підпорядковані. 

Військовий чинник відігравав важливу роль для політичного союзу з Угорщи-
ною, на території якої, згідно з конституцією, не могли діяти цивільні урядові 
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інституції. Крім того, нові території – Трансільванія і Банат, приєднані внаслідок 
війни з Туреччиною, управлялися безпосередньо Вищою військовою радою у 
Відні, яка, з-поміж іншого, організовувала і контролювала системну колонізацію 
цих земель німецькими емігрантами (здебільшого представниками іншого віроспо-
відання). Згідно з резолюціями сейму 1712–1715 рр. ліквідовувалося неефективне 
шляхетське ополчення (insurrectio) та створювалося регулярне угорське військо, 
яке наполовину складалося з іноземців і яким командували австрійські офіцери 
[2, c. 141]. Ліквідація т. зв. посполитого рушення і творення на угорських землях 
професійної й керованої з Відня армії, давало можливість ефективніше викорис-
товувати наявні військові ресурси держави. Це стало відчутно вже у 1716–1718 рр., 
коли розпочалася чергова війна з турками у союзі з Венецією. Внаслідок 
Пожаревацького мирного договору 1718 р. Османська імперія поступалася Австрії 
Банатом, Олтенією, Сремом і північною Сербією з Белградом (усі ці землі 
австрійці повернули туркам через 21 рік). 

Однак характерною особливістю австрійської армії було те, що значна частина 
її вищого керівництва аж до ХІХ ст. – це незалежні найманці або «солдати удачі» – 
Валленштейн, Євгеній Савойський, Дорн та інші. Використання іноземних найман-
ців, як правило, було звичним явищем для європейського абсолютизму, однак це 
були переважно рядові солдати, а не головнокомандувачі збройних сил. Принц 
Євгеній Савойський реорганізував охорону кордону, а хорватські граничари стали 
кращими солдатами в імператорській армії [4, c. 19]. У середині XVIII ст. Військо-
ва Границя була реорганізована, самоуправління хорватських граничарів ліквідо-
ване, а землі граничар уже не вважалися їх власністю. 

Перетворення Австрії у ранг наддержави сприяло зростанню її столиці – 
Відня, який однак так і не став об’єднуючим началом абсолютистської держави, як 
це зробили свого часу Париж у Франції, чи Берлін у Пруссії. Більше того, столиця 
Габсбурзької імперії не стала центром службового дворянства, відзначаючись не 
до кінця впорядкованою адміністрацією [1, c. 289]. Зменшення небезпеки вторг-
нення ворога після 1683 р. дало можливість розбудувати як середмістя, так і 
столичні околиці. Передусім забудові підлягали прогалини, утворені внаслідок 
пожежі 1683 р. До середини XVIII ст. чисельність населення Відня зросла на 
175 тис. чол. [6, c. 268]. На околицях архітектори спороджували для аристократів 
літні палаци зі садовими комплексами, які стали одним із символів абсолютизму. 
Керуючись категоріями престижу, віденський двір прагнув перевершити мадридсь-
кий і паризький королівські двори, виступаючи таким способом у ролі покровителя 
мистецтва. Відтак австрійський імператор ініціював і реконструкцію Хофбурґа – 
зруйнованого в роки турецько-австрійської війни (у приміщенні імператорської 
резиденції не було жодної вцілілої кімнати). 

Складовою раннього австрійського абсолютизму стало так зване «дисципліну-
вання суспільства». В останній третині ХХ ст. у науковому дискурсі набула поширен-
ня концепція німецького дослідника Герхарда Ойстраха про «соціальне дисципліну-
вання» [19]. Як ми уже звертали увагу, характерною особливістю розвитку Австрійської 
імперії були періодичні виступи невдоволених станів (чеських, угорських). За цих 
обставин виникала об’єктивна потреба як у дисциплінуючому втручанні держави у 
різні сфери людської діяльності, так і в свідомій дисциплінованій поведінці окремих 
індивідів. Відтак, дисциплінована поведінка чиновника й офіцера, селянина і реміс-
ника, ставали творчою силою, яка допомагала не просто системно впорядкувати життя 
суспільства, але й творчо реформувати його. Саме ці внутрішні зміни згодом склали 
підґрунтя для освітньої реформи в межах освіченого абсолютизму. 
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Отже, абсолютизм відігравав в історії Австрії подвійну роль: по-перше, він 
виступав механізмом, за допомогою якого відбувалося реформування державної 
системи; по-друге, він був способом до етнічної та політичної уніфікації країни. За 
абсолютної монархії держави у Європі досягали максимального ступеня центра-
лізації, однак у випадку з Австрією були свої особливості. На заваді повній 
централізації й уніфікації місцевого управління стояли багатонаціональність й 
різнорідність її провінцій. Тому такої концентрації влади, як скажімо в Пруссії, в 
Австрії не спостерігалося. І лише послаблення Чехії після Тридцятилітньої війни та 
Угорщини після придушення повстання Ф. Ракоці сприяли піднесенню 
австрійської держави. 
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FORMATION OF EARLY ABSOLUTISM AND ITS INFLUENCE 
ON THE STATE DEVELOPMENT OF AUSTRIA IN XVIII CENT 
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The article deals with the historical and legal aspects of the formation of early absolutism 
and its influence on the development of Austria in the eighteenth century. It is specified, that in 
XVI–XVII centuries in Europe a process of transformation of the medieval state of monarchy 
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into absolute monarchy took place. Political absolutism was a control system, in which the 
whole state power (legislative, executive, judicial), and partly even a spiritual (religious), was 
concentrated in the hands of the monarch. The regime of absolute monarchy possessed 
control over all spheres of public life (the monarch independently set taxes and was in charge 
of public finance, determined the direction of foreign policy. The Church, the regional elites 
(aristocracy) and the bureaucracy, which is actively growing, were the factors that to a certain 
extent limited the power of the monarch.  

It is argued that absolutism in Habsburg monarchy was formed in the mid-seventeenth 
century as emergency of state management. Austrian absolutism, considering the geographical 
location of the state, was formed as a combination of Western influences and Eastern traditions. 

It is shown that the element of early Austrian absolutism was the so-called «discipline of 
society». In the last third of the twentieth century in the scientific discourse the concept of the 
German researcher Gerhard Oistrakh of «social discipline» became widespread. Periodic 
dissatisfaction of the Czech State and Hungary were characteristic features of the development 
of the Austrian Empire. Under these circumstances there was an objective need both in the 
disciplinary intervention of the state in various spheres of human activity, and in the conscious 
and disciplined behavior of individuals. Consequently, the disciplined behavior of an official and 
officer, peasant and artisan, became a creative force that allowed not only systematically to 
organize the life of society, but as well to reform it creatively. These internal changes later formed 
the basis for educational reform within the framework of enlightened absolutism. 

It is substantiated that absolutism played a double role in the history of Austria: firstly, it 
served as the mechanism within which the reform of the state system took place; and 
secondly, it was a way to ethnic and political unification of the country. The absolute monarchy 
state in Europe reached the maximum degree of centralization, but in the case of Austria, it 
had its own peculiarities. The multinationality and heterogeneity of its provinces were the 
hindrance to complete centralization and unification of the local government. Therefore, such a 
concentration of power, as took place in Prussia, was not observed in Austria. And only the 
weakening of the Czech State after the Thirty Years War and Hungary after the suppression of 
the uprising F. Rakoczi contributed to the rise of the Austrian State. 

Keywords: early absolutism, state development, absolute monarchy, system of public 
administration, Austria. 
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Ключові слова: адміністративне право, вища освіта, наука адміністрації. 
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Час і простір – координати, в яких існує людина. Наше пізнання, наша 
дійсність минає у них, це вихідна точка формування і площина реалізації людських 
інтересів. Однак інколи, плановано чи спонтанно, заглянувши за ці межі можна 
знайти причину, а часто й вектор сьогодення. Простір Львівського університету 
поєднує нас із часом Юрія Панейка.  

Цікавість до життя та праць людини відкриває її світ. Основним питанням цієї 
розвідки стало бажання з’ясувати причини, чинники та умови, які вплинули на 
професійний, а в результаті й на життєвий вибір Ю. Панійка – чому молода людина 
одразу після здобуття вищої освіти поринула в науку адміністративного права й 
стала в ній одним зі світочів свого часу? 

Ми глибоко переконані у цінності вищої освіти, у формаційному характері 
якісної освіти. Саме таким було академічне середовище Ю. Панійка – спільнота 
науковців-інтелектуалів та інтелігентів-практиків. Тому подальша науково-педаго-
гічна робота самого Юрія Лукича в межах адміністративного права – галузі, яка 
набирала тоді все більш людиноцентричного відтінку, видається цілком логічним 
розвитком здобутих знань та сформованих цінностей. 

Окрім цього, час Ю. Панейка проектується на наші час і простір. Адміністра-
тивно-правова наука з початків свого становлення у Львівському університеті не 
була марґіналізована, але посідала чільне місце, даючи старт таким видатним 
науковцям, як Збіґнєв Паздро [7, с. 249–250], Мар’ян Ціммерман [9, с. 635] та ін. А 
тому теоретичні положення, концепції, які сьогодні імплементуються у вітчизняну 
галузь із європейської адміністративістики, формувалися, зокрема, і в стінах Лівівсь-
кого університету. Історія вчить, дає точку сприйняття, осмислення сьогодення. 
Час і простір Ю. Панейка надає нової цінності львівській правничій школі, скріп-
лює її фундаментальні основи. 

У 26-му фонді (Львівський університет) Державного архіву Львівської області 
нам не вдалося відшукати ні особової справи студента Юрія Панейка, ні його 
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докторату – документів, які б могли стати безпосереднім джерелом дослідження його 
студентських років. Тому емпіричною основою означеної розвідки є статистичні ви-
дання «C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu i 
program wykładów» («Skład Uniwersytetu», «Program wykładów») за 1905–1909 рр. 

Уродженець Золочівщини, Юрій Панейко розпочав свої студії на правничому 
факультеті Львівського університету. Відповісти на запитання, що мотивувало його 
обрати фах юриста, не вдається однозначно. Можливо, тут важливим був вплив 
старшого брата Василя, який першим вступив на факультет права та політичних наук 
Імператорсько-королівського університету імені імператора Франца І у Львові, який 
завершив у 1907 р. Проте незалежно від передумов професійного вибору, останній 
був безсумнівно правильним та ключовим у житті Юрія Лукича, позаяк допоміг 
повністю реалізувати себе як кваліфікованого правника: науковця та практика. 

Академічні студії Ю. Панейка не припинилися зі завершенням Львівського 
університету. У подальшому він, поглиблюючи свої знання з адміністративного 
права, пройшов наукові стажування в університеті німецького міста Галле 
(зимовий семестр 1911/1912 н. р.), Віденському університеті (зимове півріччя 
1912–1913 н. р), Імператорській публічній бібліотеці в Санкт-Петербурзі (студії 
там розпочались улітку 1913 р. й мали тривати до літа 1914 р., однак були перер-
вані воєнними обставинами) та у швейцарському Цюриху (1925 р.). Як наслідок 
проведених досліджень світ побачила праця «Ґенеза та основа європейського 
самоврядування», що й стала підставою надання Юрію Лукичу veniam legendi з 
науки адміністрації та адміністративного права в Ягеллонському університеті 
Кракова [22, с. 50–51]. Однак цим та подальшим науковим здобуткам передувало 
навчання у Львівському університеті. 

У часи студентства Ю. Панейка його alma mater складалася з чотирьох 
факультетів: філософського, права та політичних наук (юридичного), теологічного та 
медичного. Кількість кафедр відповідала кількості професорів, тобто професор уособ-
лював собою кафедру. Професор читав лекційний курс і проводив семінарські заняття. 
В університеті працювали звичайні, надзвичайні та титулярні професори. Особливої 
відмінності між першими двома категоріями у науковій та педагогічній кваліфікації не 
існувало, різнилися вони стажем роботи у вищій школі. Також до науково-
викладацького складу факультету належали приват-доценти (не мали статусу держав-
них службовців, платню одержували залежно від кількості студентів, записаних на їхні 
курси), асистенти та супленти (заступники асистентів) [4, с. 45]. Факультет права та 
політичних наук займав чільне місце у структурі Львівського університету як за 
кількістю студентів та викладачів, так і за державними пріоритетами. У 1900/1901 н. р. 
на факультеті навчалося 1 284 особи, у 1910/1911 н. р. – 2 721 особа. Викладацьке 
гроно у 1900–1910 налічувало понад 100 осіб [10, с. 60, 86]. 

Факультет вів активне листування із державними органами (наприклад, щодо 
правової експертизи законодавства та змін до нього) й іншими вищими навчальним 
закладами (наприклад, щодо переведення студентів). На час університетських 
студій Ю. Панейка, на факультеті права та політичних наук Львівського універ-
ситету сформувалися провідні правничі школи, добре відомі в Австро-Угорщині та 
поза її межами. Тож, факультет не був провінційною інституцією на периферії 
держави. Це був живий осередок юридичної науки, авторитетний експертний 
підрозділ щодо практичних аспектів юриспруденції, повністю інтегрований у 
європейський простір, його повноправний суб’єкт. 

Після складання іспиту зрілості та завершення гімназії, 1 жовтня 1905 р. 
Ю. Панейко розпочав своє навчання на факультеті права та політичних наук 
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Імператорсько-королівського університету імені імператора Франца І у Львові, 
який завершив у 1909 р. [22, с. 49]. Навчальний рік поділявся на два півріччя: 
зимове розпочиналося 1 жовтня, завершувалося на початку квітня; літнє розпочи-
налося наприкінці квітня, а завершувалося 31 липня [11, с. 1]. 

Упродовж чотирьох років навчання Ю. Панейко мав можливість вивчати 
фундаментальні і прогресивні юридичні дисциплін, які викладали провідні прав-
ники Австро-Угорської імперії. Повний перелік курсів із зазначення лекторів, що 
їх мав можливість відвідувати Ю. Панейко в часі своїх університетських студій, 
викладено у додатку до цієї розвідки. Факультет вже тоді забезпечував викладання 
предмета «Наука адміністрації та австрійське адміністративне право», яке 
провадив надзвичайний професор Юзеф Бузек [11, с. 50; 14, с. 48; 17, с. 6; 20, с. 6;]. 
Згодом, через чотири десятки років, Ю. Панейко опублікував власну книгу з курсу 
«Наука адміністрації та адміністративного права» [5], багато положень якої є 
цікавими та актуальними і сьогодні. Не можна залишити поза увагою тематику 
семінарів з адміністративного права, які мав можливість відвідувати Юрій Лукич. 
Один із них був присвячений проекту реформи австрійського адміністративного 
процесу, другий – освітньому законодавству різних європейських держав. Їх 
керівником був Ю. Бузек [11, с. 51; 14, с. 50]. 

З наведеної інформації можна з певністю зробити висновок про відповідний 
рівень розвитку адміністративної науки у Львівському університеті, яка утвердив-
шись у теоретичних положеннях, могла ґрунтовно аналізувати дійсний стан 
публічного адміністрування та конструювати його бажаний розвиток. 

Професори юридичного факультету були постатями свого часу: крім викладання 
в університеті багато з них долучалися до наукової роботи поза його межами, до чи 
після викладання працювали в органах публічної адміністрації та судах. Необхідно 
зазначити, що починаючи з 1870 р. відбулося оновлення викладацького складу 
факультету права та політичних наук: австрійських та чеських професорів замінили 
випускники Львівського університету, переважно поляки та українці, які в подаль-
шому стали засновниками його всесвітньо відомих наукових шкіл [3, с. 86]. 

Особливу увагу в означеній розвідці хотілось би приділити окремим 
викладачам. Освальд Бальцер, який викладав на факультеті впродовж років 
навчання там Ю. Панейка, є засновником львівської історико-правової наукової 
школи (докладніше див. [23]). До грона видатних істориків права варто зарахувати 
й Алоїза Віняжа [6, с. 290], Марцелія Хлямтача [8, с. 614]. Непересічною постаттю 
свого часу був Станіслав Стажинський – упродовж двох термінів декан факуль-
тету, депутат австрійського парламенту, автор багатьох законопроектів (зокрема 
про розширення законодавчої функції крайових сеймів) та праць конституційно-
правового спрямування (докладніше див. [25]). Ернест Тілль – член-кореспондент 
Академії наук у Кракові, віце-президент Львівського правничого товариства 
(докладніше див. [24]). Станіслав Дністрянський – видатний український цивіліст 
(докладніше див. [1, 2], у якого, впродовж своїх університетських студій, 
Ю. Панейко мав змогу черпати знання. 

Особливої уваги заслуговує особа П. Стебельського, який упродовж 1892–
1919 рр. викладав кримінальне право та процес українською мовою. Автор підруч-
ників «Австрійський процес карний» та «Австрійське карне право». Учений 
цікавився українською юридичною термінологією, під його керівництвом перекла-
дено австрійський кримінальний процесуальний кодекс [3, с. 194–195]. Саме під 
науковим керівництвом професора П. Стебельського Ю. Панейко у 1910 р. одержав 
ступінь доктора права [22, с. 49–50]. 
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Таким було середовище, в якому тривало становлення Ю. Панейка як прав-
ника: науковця та практика. Це була сфера фахових знань, високих академічних 
цінностей, запеклої боротьби за український університет, середовище людей Твер-
дого духу, глибокої громадянської та етичної свідомості. Звісно, сьогодні не 
можемо достовірно встановити, що з переліченого Юрій Лукич вніс у свою нау-
ково-викладацьку практику. Проте з певністю можна стверджувати, що навчання 
на юридичному факультеті Львівського університету стало якісним фундаментом 
для подальшої праці та розвитку майбутнього видатного адміністративіста. 

Безумовно, період навчання Ю. Панейка у Львівському університеті потребує 
глибшого дослідження, зокрема щодо академічної успішності, перших наукових 
вподобань, активності у студентському житті, його товаришів по студентській лаві. 
Стосовно ж нашої невеликої розвідки, то сподіваємося, що вона пролила хоча б 
малий промінь світла на молоді роки Ю. Панейка. 

Курси, які викладали на факультеті права та політичних наук 
Імператорсько-королівського університету 

імені імператора Франца І у Львові в період навчання Юрія Панейка1 
Таблиця 

Викладач / Посада / 
Мова викладання 

Тема заняття 

Історія та інститути римського права разом із 
цивільним процесом 
Пандекта: наука про зобов’язання 

Марцелій Хлямтач, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар римського права 
Історія та інститути римського права разом із 
цивільною процедурою 
Пандекта: загальна частина 

Іґнацій Лусковський, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар римського права 
Пандекта – римське спадкове право 
Пандекта: Майнове право (продовження) 
Пандекта: Сімейне право 

Станіслав Шаховський, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар римського права 
Історія джерел і публічного німецького права 
Історія німецького кримінального права та 
процесу 
Історія і система приватного німецького права 

Александер Янович, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар німецького права 
Історія устрою Польщі 
Історія устрою Австрії 
Польський судовий розгляд 

Освальд Бальцер, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар польського права 
Устрій польського судівництва 
Історія джерел польського права 

Алоїз Віняж, 
приват-доцент; 
польська мова викладання Сеймовий устрій у Польщі  
 
 

––––––––– 
1 Укладено на підставі видання «C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład 

Uniwersytetu i program wykładów (Program wykładów)» за 1905–1909 рр. 
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Продовження таблиці 
Романо-германські основи європейського права 
Історія німецького сімейного та спадкового 
права 

Альфред Гальбан, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Кодекс Хаммурапі у поєднанні зі семінарськи-
ми вправами 
Загальне австрійське приватне право. Загальна 
частина. Майнове право 
Зальне австрійське приватне право. Сімейне 
право 
Загальне австрійське приватне право. Засади 
матеріального права конкуренції 
Австрійське приватне право. Загальні науки 
про зобов’язання 
Австрійське приватне право. Спеціальна час-
тина науки про зобов’язання 

Ернест Тілль, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар австрійського приватного права 
Наука адміністрації та австрійське адміністра-
тивне право 
Загальна та австрійська статистика 
Семінар адміністративного права: проект ре-
форми австрійського адміністративного процесу 
Семінар адміністративного права: освітнє 
законодавство різних європейських держав 

Юзеф Бузек, 
надзвичайний професор; 
польська мова викладання 

Статистичний семінар: міґрація в Галичині та 
інших європейських краях упродовж ХІХ ст. 
Австрійське приватне право, частина І 
Австрійське облігаційне право 
Австрійське спадкове право 
Цивільна процедура (продовження) 

Станіслав Дністрянський, 
надзвичайний, згодом 
звичайний професор; 
українська мова викладання 

Семінар австрійського приватного права 
Цивільна процедура 
Цивільний процес (продовження) 

Авґуст Баласітс, 
звичайний професор; 
польська мова викладання Наукові та практичні вправи з цивільної про-

цедури 
Церковне католицьке право, частина ІІ 
Церковне право власності 
Церковне католицьке право 
Церковне право подружжя порівняно з австрійсь-
ким правом 

Владислав Абрагам, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар церковного права 
Загальне і австрійське політичне право 
Про бюджетне право у конституційних державах 
Про межі діяльності державної влади стосовно одиниці 
Про представництво меншин та загальні вибори 

Станіслав Стажинський, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Правно-політичний семінар: порівняння т. зв. 
основоположних прав у різних державах 
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Продовження таблиці 
Енциклопедія права і політичних наук 
Історія філософії права 
Право народів 
Воєнне право 
Про мирну конференцію в Гаазі 

Ґустав Рошковський, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Семінар з права народів 
Ян Розвадовський, 
приват-доцент; 
польська мова викладання 

Іноземна торговельна політика 

Австрійське торговельне право 
Міжнародне та австрійське залізничне транс-
портне право 
Австрійське вексельне право 
Повторення торговельного та вексельного права 
Про спілки з обмеженою відповідальністю 
Австрійське право брокерського обслуговування 

Александер Долінський, 
надзвичайний професор; 
польська мова викладання 

Практичні вправи з цивільного та торговельного права 
Лекція зі суспільної економіки 
Економічна політика  
Австрійське скарбове право 
Австрійське гірниче право 
Австрійське аграрне законодавство 
Вищий економічний семінар 

Станіслав Ґломбінський, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Економічний семінар для початківців 
Лекція зі суспільної економіки Владислав Охенковський, 

звичайний професор; 
польська мова викладання 

Наука казначейства 

Основи бухгалтерії. Одинична та подвійна тор-
говельна бухгалтерія  

Тадеуш Клюсік-Ожеховський, 
старший радник казначейства; 
польська мова викладання Державний бухгалтерський облік у краях, 

представлених у Державній раді і для спільних 
справ Австро-Угорської монархії 

Владислав Пілат, 
приват-доцент; 
польська мова викладання 

Нарис соціології 

Іван Добрянський, 
приват-доцент; 
українська мова викладання 

Історія законодавства кримінального права в 
Австрії 

Австрійське кримінальне право 
Австрійський кримінальний процес 
Наука про в’язниці 

Петро Стебельський, 
звичайний професор; 
українська мова викладання 

Криміналістичний семінар 
Австрійське кримінальне право 
Австрійський кримінальний процес 
Наука про в’язниці 

Фелікс Щенсни Ґризецький, 
звичайний професор; 
польська мова викладання 

Вправи на криміналістичному семінарі 
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Закінчення таблиці 
Про деякі постулати сучасної кримінології Леон Пінінський, 

титулярний професор; 
польська мова викладання 

Сучасна позитивна школа в науці кримінології 

Влодзімеж Серадський, 
надзвичайний професор; 
польська мова викладання 

Лекції судової медицини для правників разом 
із демонстраціями 

Список використаних джерел: 

1. Академік Станіслав Дністрянський 1870–1935. Біобібліографія / упоряд. та авт. вступу 
М. Мушинка; відп. ред. К. Вислобоков. Київ : НТК «ИСМ им. В. Н. Бакуля», 1992. 94 с. 

2. Андрусяк Т. Академік Станіслав Дністрянський і його роль у створенні та розвитку 
Українського Вільного Університету // Науковий збірник Українського Вільного Уні-
верситету: матер. конф. «Народ, нація, держава: українське питання у європейському 
вимірі» (Львів, 1993). Мюнхен; Львів : 1995. С. 62–67. 

3. Кахнич В. Юридична освіта і наука у Львівському університеті (1661–1939): моно-
графія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 320 с. 

4. Крикун М. Львівський університет австрійського періоду (1784–1918) // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. Т. І : А–К. С. 38–53. 

5. Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина. (За викладами проф. 
Ю. Панейка). Авґсбурґ : [Б.в.м.], 1949. Т. І. 115 с. 

6. Редзік А. Віняж (Winiarz) Алойзи // Encyclopedia. Львівський національний університет 
імені Івана Франка : в 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Т. І : А–К. С. 290. 

7. Редзік А. Паздро (Pazdro) Збігнєв Валентин // Encyclopedia. Львівський національний 
університет імені Івана Франка : в 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ : Л–
Я. С. 249–250. 

8. Редзік А. Хлямтач (Chlamtacz) Марцелі // Encyclopedia. Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка : в 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ : Л–Я. С. 614. 

9. Редзік А. Ціммерман (Zimmermann) Мар’ян Казімєж // Encyclopedia. Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка : в 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ : 
Л–Я. С. 635. 

10. Юридичний факультет Львівського національного університету. Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. 288 с. 

11. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu i program 
wykładów w półroczu zimowem 1905/1906. Lwów, 1905. 89 s. 

12. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu i program 
wykładów w półroczu letniem 1905/1906. Lwów, 1906. 91 s. 

13. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu w półroczu 
letniem 1906/1907. Lwów, 1907. 44 s. 

14. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu i program 
wykładów w półroczu zimowem 1906/1907. Lwów, 1906. 90 s. 

15. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Program wykładów w półroczu 
letniem 1906/1907. Lwów, 1907. 43 s. 

16. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu w roku 
akademickim 1907/1908. Lwów, 1907. 44 s. 

17. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Program wykładów w półroczu 
zimowem 1907/1908. Lwów, 1907. 42 s. 

18. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Program wykładów w półroczu 
letniem 1907/1908. Lwów, 1908. 43 s. 



О. Терещук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 

 

146 

19. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład Uniwersytetu w roku 
akademickim 1908/1909. Lwów, 1908. 46 s. 

20. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Program wykładów w półroczu 
zimowem 1908/1909. Lwów, 1908. 48 s. 

21. C. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Program wykładów w półroczu 
letniem 1908/1909. Lwów, 1909. 46 s. 

22. Dobkowski J. Karol Panejko (1886–1973) – zarys biografii // Studia Prawnoustrojowe. 2014. 
No 26. S. 47–62. 

23. Pyter M. Oswald Balzer i lwowska szkola historycznoprawna. Lublin: Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, 2010. 395 s. 

24. Redzik A. Profesor Ernest Till (1846–1926)  – w stusześćdziesięciolecie urodzin i 
osiemdziesięciolecie śmierci // Palestra. 2006. Nr 3–4. S. 125–132. 

25. Redzik A. Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego. 
Warszawa; Kraków: Instytut Allerhanda, Wyd-wo Wysoki Zamek, 2012. 356 s. 

References 

1. Akademik Stanislav Dnistrians'kyj 1870–1935. Biobibliohrafiia. (1992). Kyiv: NTK «YSM 
ym. V. N. Bakulia». 

2. Andrusiak, T. (1995). Akademik Stanislav Dnistrians'kyj i joho rol' u stvorenni ta rozvytku 
Ukrains'koho Vil'noho Universytetu. Naukovyj zbirnyk Ukrains'koho Vil'noho Universytetu: 
mat-ly konf. «Narod, natsiia, derzhava: ukrains'ke pytannia u ievropejs'komu vymiri» (L'viv, 
1993). Miunkhen; L'viv, 62–67. 

3. Kakhnych, V. (2016). Yurydychna osvita i nauka u L'vivs'komu universyteti (1661–1939). 
L'viv: LNU imeni Ivana Franka. 

4. Krykun, M. (2011). L'vivs'kyj universytet avstrijs'koho periodu (1784–1918). Encyclopedia. 
L'vivs'kyj natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka : v 2 t., T. I (A–K). L'viv: LNU imeni 
Ivana Franka, 38–53. 

5. Nauka administratsii j administratyvnoho prava. Zahal'na chastyna. (Za vykladamy prof. 
Yu. Panejka). (1949). Avgsburg: [B.v.m.]. 

6. Redzik, A. (2011). Viniazh (Winiarz) Alojzy. Encyclopedia. L'vivs'kyj natsional'nyj 
universytet imeni Ivana Franka : v 2 t. L'viv: LNU imeni Ivana Franka. T. I (A–K), 290. 

7. Redzik, A. (2014). Pazdro (Pazdro) Zbihniev Valentyn. Encyclopedia. L'vivs'kyj natsional'nyj 
universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. L'viv: LNU imeni Ivana Franka. T. II (L–Ya), 249–250. 

8. Redzik, A. (2014). Khliamtach (Chlamtacz) Martseli. Encyclopedia. L'vivs'kyj natsional'nyj 
universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. L'viv: LNU imeni Ivana Franka,. T. II (L–Ya), 614. 

9. Redzik, A. (2014). Tsimmerman (Zimmermann) Mar'ian Kazimiezh. Encyclopedia. L'vivs'kyj 
natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. L'viv: LNU imeni Ivana Franka,. T. II (L–Ya), 635. 

10. Yurydychnyj fakul'tet L'vivs'koho natsional'noho universytetu. (2016). L'viv: LNU imeni Ivana Franka. 
11. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. The composition of the 

University and the lecture program in the winter semester 1905/1906. (1905). Lviv. 
12. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. The composition of the 

University and the lecture program in the summer semester 1905/1906. (1906). Lviv. 
13. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. The composition of the 

University in the summer semester 1906/1907. (1907). Lviv. 
14. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. The composition of the 

University and the lecture program in the winter semester 1906/1907. (1906). Lviv. 
15. C. K. University of the name of Emperor Franciszek I in Lviv. Program of lectures in the 

summer semester 1906/1907. (1907). Lviv. 
16. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. Composition of the 

University in the academic year 1907/1908. (1907). Lviv. 



О. Терещук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 147 

17. C. K. University named after Emperor Franciszek I in Lviv. The lecture program in the 
winter half-year of 1907/1908. (1907). Lviv. 

18. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. Program of lectures in the 
summer semester 1907/1908. (1908). Lviv. 

19. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. Composition of the 
University in the academic year 1908/1909. (1908). Lviv. 

20. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. The lecture program in the 
winter semester 1908/1909. (1908). Lviv. 

21. C. K. of the University named after Emperor Franciszek I in Lviv. Lecture program in the 
summer semester 1908/1909. (1909). Lviv. 

22. Dobkowski, J. (2014). Karol Panejko (1886–1973) – an outline of biography. Legal Studies, 26, 47–62. 
23. Pyter, M. (2010). Oswald Balzer and the Lviv historical and legal school. Lublin: The John 

Paul II Catholic University of Lublin. 
24. Redzik, A. (2006). Professor Ernest Till (1846–1926) – in the 100th birthday and eightieth of 

death. Palestra, 3–4, 125–132. 
25. Redzik, A. (2012). Stanisław Starzyński (1853–1935) and the development of Polish 

constitutional law. Warsaw; Krakow: Allerhand Institute, Wyd-wo Wysoki Zamek. 

YURI PANEYKO AND LVIV UNIVERSITY 
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The main aspects of the educational process at the Faculty of Law and Political Sciences 
of the Emperor Franz I Imperial and King's University in Lviv during the studies of Y. Paneyko 
are revealed. It is established that during the studied period the University was the center of 
legal science, that conducted active communication with state authorities. It is proved that Y. 
Paneyko's student years were the time of his formation among the leading lawyers, the study 
of fundamental branches of law, as well as the study of highly specialized branches. In 
particular, at this time, the following Faculty members worked: Oswald Balzer, Aloise Vinyazh, 
Marceliy Hlyamtak, Stanislaw Starzynski, Ernest Till, Stanislav Dnistryansky. The Professors 
of the Faculty of Law were the prominent figures of their time: in addition to teaching at the 
University, many of them were engaged in research outside their boundaries, before or after 
teaching they worked in public administration and in the courts. During his studies, Y. Paneyko 
had the opportunity to study, in particular, the subject «The Science of Administration and 
Austrian Administrative Law», conducted by the extraordinary Professor Jozef Buzek, as well 
as attending seminars on administrative law devoted to the reform project of the Austrian 
administrative process and studying legislation of various European states. It is stressed that 
the administrative-legal science from the very beginning of its formation at the Lviv University 
took a prominent place, giving a start to outstanding scholars of European scale. It is 
concluded, that the period of Y. Paneyko studying at the University of Lviv requires a more in-
depth research, in particular regarding his academic achievements, first academic 
preferences, his activity in student life, and other aspects of his activities. 

Keywords: administrative law, higher education, administration science. 
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The main goal of the studies conducted by the Author was to collect and describe all age 
categories and age limits appearing in Roman law. The research was conducted with 
accordance to the historical periodization of Roman law – from the archaic period till the Justinian 
era. This elaboration presents the essence of the scientific research devoted to age categories in 
Roman law. The article was elaborated in a table-article manner to be more clear. It contains all 
age categories and numeric age limits which were mentioned in ancient Roman juridical sources. 
It is the first work of such type in the history of Roman law research. The presented Index of 
Roman Legal Terms Associated with Age (Index Romanorum Verborum Iuridicorum Ad Aetatem 
Pertinentium) is a comprehensive catalogue of legal sources ranging from archaic law to 
Justinian law, which include age-related terms. The following Index would certainly serve all 
Roman law researchers and other people interested in the ancient world.  

Keywords: Roman law, age, infantia, impuberes, puberes. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.148 

In every legal system, regardless of whether we mean antique or modern law, there 
have always been and there are regulations that have specific effects depending on the 
age of a given person. Such regulations are known in all contemporary legal systems of 
the world. What is more, such norms are currently present in every branch of law. For 
example, in civil law, age serves to determine the legal capacity; in criminal law – the 
criminal liability depends on the age of the perpetrator; in constitutional and 
administrative law, age designates active and passive electoral rights or sets census to 
perform specific professions, for example a president or a member of parliament. 

There were also such norms in Roman law. In the subject literature, age categories 
appear primarily when discussing legal capacity. As a rule, the following age categories 
were distinguished: children (infantia) 0–7 years of age, immature ones (impubertas) 
7–14 years of age (or 12 years for women), mature people under 25 years of age (puberes 
minores XXV annis) and adults over 25 years of age (puberes maiores XXV annis). In 
addition, the law of ancient Romans also provided for a number of other regulations where 
certain rights or obligations were associated with the achievement of a specific age. 

The main area of my scientific interest is the role of age in Roman law. Being more 
specific, with my research I am trying to answer to question how and in what manner 
human’s age influenced legal position of a person in Roman law. Such research has not 
been conducted before. To achieve my scientific goal, there has been a necessity to 
catalogue the complete database of Roman law legal sources in which the age was 
mentioned. It was the first step to find justifications of many hypotheses, which I set in 
my research. It is not only about answering the question whether the Romans knew other 
age categories and age limits than the above-mentioned ones, but I am mainly interested 
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in presenting what the achievement of a given age was based on legal grounds. What did 
it mean for the Romans to exceed the exact age in the sphere of their rights and 
obligations. 

In this elaboration, I am presenting the essence of my academic research, i.e. the 
database in which all Roman juridical sources from the archaic period till the Justinian 
era, which contain age categories or limits, are catalogued. This Index is the first work of 
such type in the history of Roman law research. The performance of this assumption 
would certainly serve all Roman law researchers and other people interested in the 
ancient world. Thanks to this, anyone interested in any matter concerning age in Roman 
law or age limit will be able to use the index to find the legal text in which the category 
or age occurs. 

The presented Index consists of two parts: (1) Age limits in Roman law that is the 
catalogue of all numerical limits, which were mentioned in legal texts and (2) Age 
categories in Roman law, which is the database of human life’s legal phases determined 
by the exact numeric age limits. To present this Index in the most intelligible and 
readable manner, I decided to demonstrate it in the table format. 

To elaborate the following Index I employed all preserved collections of Roman law 
juridical texts. In the table the proper abbreviations were used. Here is the list of the sources 
and their short forms: Leges Regiae (L. Reg.); Lex XII Tabularum (L. Duodecim); Tabula 
Heracleensis (TH.); Gaii Institutiones (G.); Gaius Augustodunensis (G. Aug.); Sententiae 
Pauli (Paul.); Pauli Sententiarum Interpretatio (Interpr. Paul. sent.); Fragmenta Vaticana 
(Vat. fr.); Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Coll.); Epitome Ulpiani (Epit. Ulp.); 
Epitome Gai (Epit. Gai.); Codex Theodosianus (CTh.); Theodosiani Novellae (Nov. 
Theodos./ Nov. Mai./ Nov. Val.); Iustiniani Institutiones (I.); Iustiniani Digesta (D.); 
Codex Iustinianus (C.); Iustiniani Novellae (Nov. Iust.). 

1. Age limits in Roman law 
3 
months 

D. 25, 4, 1, 10  Edict. Salv. 2, 
21, 118 

     

 
6 
months 

D. 25, 4, 1, 10 Edict. Salv. 2, 
21, 118 

    

 
1 year G. 1, 29 

G. 1, 32 
G. 1, 32a 

G. 1, 73 
Epit. Ulp. 3, 3 
Vat. fr. 321 

D. 1, 6, 6  
D. 6, 2, 12, 5 
D. 9, 2, 23, 7 

D. 23, 4, 26 
D. 25, 4, 1, 10 

D. 28, 6, 45.  
D. 32, 60  

D. 50, 16, 
132 
D. 50, 16, 
134 

 
3 years L. Reg, 2, 10 L. Reg, 1, 4  Edict. Salv. 

2, 21, 118  
Vat. fr. 321.    

 
6 years Paul. 1, 21, 13 CTh. 8, 18, 4      
 
7 years CTh. 8, 18, 8  

CTh. 12, 1, 19  
D. 23, 1, 14  D. 26, 7, 1, 2 D. 32, 41, 4 C. 6, 30, 18  C. 6, 30, 

18, 4 
 
8 years CTh. 12, 1, 19  D. 28, 6, 43, 1     
 
10 
years 

L. Reg, 2, 10  
Vat. fr. 321  

CTh. 3, 5, 11 
CTh. 3, 5, 11, 1 

CTh. 3, 5, 
11, Interpr. 
D. 28, 6, 21  

D. 28, 6, 38, 1 
D. 28, 6, 43, 1 

C. 6, 43, 3 1 C. 7, 7, 1, 5 

 
11 CTh. 3, 5, 11, 1 CTh. 3, 5, 11,     
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150 
years Interpr. 
 
12 
years 

G. 2, 112  
G. 2, 113  
Paul. 3, 4a, 1 
Epit. Ulp. 16, 1a 
Epit. Ulp. 20, 15  
Epit. Gai.2, 2, 2  

CTh. 3, 5, 11, 1 
CTh. 3, 5, 11, 3 
CTh. 3, 5, 11, 
Interpr. 
I. 1, 22 
I. 2, 16, 1 - 9  
D. 5, 3, 13, 1 

D. 23, 1, 9  
D. 23, 2, 62, 
2 
D. 23, 2, 4 
D. 23, 3, 74  
D. 24, 1, 31, 
27 

D. 25, 7, 1, 4 
D. 26, 5, 13, 2 
D. 26, 5, 26  
D. 27, 6, 11 
D. 27, 6, 11, 3 

D. 27, 6, 11, 4 
D. 28, 1, 5  
D. 28, 6, 2 
D. 33, 1, 21, 5 
D. 42, 5, 17, 1 

D. 48, 5, 
14, 8 
D. 50, 15, 
3 
C. 5, 4, 24  
C. 5, 60, 3  
C. 6, 42, 14  

 
13 
years 

CTh. 4, 14, 1, 
Interpr. 

     

 
14 
years 

G. 1, 40  
G. 1, 196  
G. 2, 113  
Paul. 3, 4a, 1  
Epit. Ulp. 11, 28  
Epit. Ulp. 16, 1a 

Epit. Gai.1, 1, 
7  
Epit. Gai.2, 2, 
2 
CTh. 4, 8, 6, 3  
CTh. 4, 8, 6, 
Interpr. 
Nov. Theodos. 
11, Interpr.  
I. 1, 6, 7  

I. 1, 22 
I. 2, 16, 1 - 9  
D. 27, 6, 11 
D. 28, 1, 5  
D. 28, 6, 2  
D. 28, 6, 2, 5 

D. 28, 6, 7  
D. 28, 6, 15  
D. 28, 6, 21  
D. 28, 6, 33 
D. 28, 6, 38 1 
D. 28, 6, 43, 1 

D. 31, 69, 2 
D. 33, 1, 21, 5 
D. 34, 1, 14 
D. 34, 3, 28 
D. 48, 18, 10 
D. 48, 18, 15, 
1 

D. 50, 15, 
3 
C. 5, 4, 24 
C. 5, 60, 3  
C. 6, 22, 4  
C. 6, 58, 4  
C. 7, 64, 2  

 
15 
years 

CTh. 4, 14, 1, 
Interpr. 

CTh. 4, 3, 1, 
Interpr. 

D. 10, 2, 39, 
2 

D. 35, 1, 36, 1 Nov. Iust. 
100, 2 

 

 
16 
years 

D. 35, 1, 36, 1 D. 50, 5, 2 CTh. 6, 4, 1    

 
17 
years 

Edict. Salv. 
1,6,14.  

I. 1, 6, 5 I. 1, 6, 7  D. 3, 1, 1, 3   

 
18 
years 

Paul. 3, 4a, 2 
CTh. 2, 17, 1, 1  
CTh. 2, 17, 1, 
Interpr. 
CTh. 12, 1, 7  

CTh. 12, 1, 19  
CTh. 12, 1, 19, 
Interpr. 
CTh. 12, 1, 58, 
2 

CTh, 13, 4, 
1  
I. 1, 6, 7  
I. 1, 11, 4 

D. 1, 7, 40, 1 
D. 33, 2, 37  
D. 34, 1, 14 

D. 35, 1, 101, 
2 
D. 40, 2, 13  
D. 42, 1, 57 

C. 2, 44, 2  
Nov. Iust. 
115, 3, 13 
Nov. Iust. 
123, 13  

 
19 
years 

CTh. 7, 13, 1       

 
20 
years 

G. 1, 38  
G. 1, 40  
G. 1, 41  
Interpr. Paul. 
sent. 5, 2, 3, 4 
Vat. fr. 177a 
Epit. Ulp. 1, 13 
Epit. Ulp. 16, 1 
Epit. Gai.1, 1, 7  
CTh. 2, 17, 1 
CTh. 2, 17, 1, 
Interpr. 

CTh. 6, 4, 2  
CTh. 7, 22, 2 
CTh. 13, 10, 4  
CTh. 14, 3, 5  
CTh. 14, 9, 1  
Nov. Val. 35, 
10  
I. 1, 3, 4  
I. 1, 6, 4  
I. 1, 6, 7  
D. 1, 5, 5, 1 

D. 1, 10, 2  
D. 18, 7, 4 
D. 22, 5, 20  
D. 27, 2, 3, 5 
D. 28, 3, 6, 5 
D. 30, 102  
D. 33, 7, 3, 1 
D. 34, 1, 15 
D. 34, 3, 28, 
8 
D. 35, 1, 113 

D. 36, 1, 64, 1 
D. 40, 1, 1  
D. 40, 1, 4, 8  
D. 40, 1, 16  
D. 40, 1, 12 
D. 40, 2, 2  
D. 40, 2, 4, 2 
D. 40, 2, 6  
D. 40, 2, 11  
D. 40, 2, 15 

D. 40, 2, 16, 1 
D. 40, 2, 19  
D.40, 2, 20, 4 
D. 40, 4, 3  
D. 40, 4, 5, 18 
D. 40, 5, 34, 1 
D. 40, 9, 16 
D. 40, 12, 7 
D. 40, 12, 40 

D. 40, 13, 
1 
D. 40, 13, 
3 
D. 40, 13, 
4  
D. 45, 1, 
66  
C. 2, 30, 2 
C. 2, 30, 3 
C. 2, 44, 2  
C. 7, 10, 6  
C. 7, 16, 16 

 
24 
years 

CTh. 7, 20, 4, 3 D. 26, 7, 56     
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25 
years 

G. 4, 57  
Edict. Salv. 
1,6,14  
Edict. Salv. 
1,10,44 
G. Aug. 26  
Paul. 1, 9, 1 
Paul. 1, 9, 4a 
Paul. 1, 9, 5b 
Paul. 1, 13a, 1e 
Paul. 5, 12, 4a 
Paul. 5, 12, 23 
Paul. 1, 9, 2 
Paul. 1, 9, 3 
Paul. 1, 9, 4 
Paul. 1, 9, 4b 
Paul. 1, 9, 5 
Paul. 1, 9, 5a 
Paul. 1, 9, 6 
Paul. 1, 9, 7 
Paul. 1, 9, 8 
Paul. 1, 4, 8 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 2 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 3 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 4 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 8 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 1 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 6 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 7, 1, 2 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 5 
Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 7 
Interpr. Paul. 
sent. 3, 6, 11 
Vat. fr. 151 

Vat. fr. 182 
Vat. fr. 223 
Epit. Ulp. 16, 1 
Epit. Gai.1, 8, 
2 
CTh. 2, 9, 3 
Interpr. 
CTh. 2, 16, 2  
CTh. 2, 16, 2, 2 
CTh. 2, 16, 2 
Interpr. 
CTh. 3, 7, 1 
CTh. 3, 7, 1, 
Interpr. 
CTh. 3, 32, 1  
CTh. 4, 8, 6, 
Interpr. 
CTh. 7, 22, 2 
I. 1, 14, 2 
I. 1, 23 
I. 1, 23, 2-3  
I. 2, 19, 5  
I. 2, 19, 6 
I. 4, 6, 33  
D. 1, 7, 17 
D. 2, 8, 8, 1 
D. 2, 8, 8, 2 
D. 2, 15, 9, 3 
D. 3, 3, 51 
D. 4, 1, 8  
D. 4, 3, 7 
D. 4, 3, 38  
D. 4, 4, 1, 1-3  
D. 4, 4 
D. 4, 6 
D. 4, 8, 3 

D. 4, 3, 7 
D. 4, 4 
D. 4, 8, 41  
D. 5, 1, 2, 3 
D. 6, 1, 32  
D. 7, 7,6, 1 
D. 8, 5, 15  
D. 9, 4, 36  
D. 12, 2, 9, 4 
D. 12, 6, 5  
D. 12, 6, 67, 
4  
D. 14, 3, 11, 
1 
D. 16, 1, 8, 
15 
D. 16, 1, 32 
D. 19, 1, 13, 
28 
D. 20, 5, 7, 1 
D. 21, 2, 39 
D. 22, 6, 9 
D. 23, 3, 6, 2 
D. 23, 3, 62  
D. 26, 1, 3, 1 
D. 26, 2, 32, 
2 
D. 26, 7, 3, 3 
D. 26, 7, 5, 6 
D. 26, 9 
D. 27, 1, 10, 
7 
D. 27, 1, 44, 
2 
D. 27, 3, 20, 
1 
D. 27, 6, 4  
D. 27, 9, 1, 4 
D. 27, 9, 11  

D. 27, 10, 16 
D. 28, 2, 28, 3 
D. 28, 6, 15  
D. 29, 2, 57 
D. 31, 87, 1  
D. 32, 50, 1 
D. 33, 1, 21, 2 
D. 33, 1, 21, 4 
D. 34, 1, 18, 2 
D. 37, 10, 3, 3 
D. 37, 14, 9, 1 
D. 37, 14, 17 
D. 38, 2, 8, 5 
D. 38, 2, 14  
D. 38, 5, 8  
D. 40, 2, 20 
D. 40, 5, 
30,11 
D. 42, 1, 2 
D. 42, 1, 54 
D. 42, 1, 57 
D. 42, 5, 5 
D. 44, 4, 4, 26 
D. 48, 5, 16, 6 
D. 49, 1, 24, 1 
D. 49, 14, 45, 
14 
D. 50, 2, 6, 1 
D. 50, 2, 11 
D. 50, 4, 3, 10 
D. 50, 4, 8 
D. 50, 5, 2 
C. 2, 4, 36 

C. 2, 20, 7  
C. 2, 21, 3 
C. 2, 21, 4 
C. 2, 21, 5, 1 
C. 2, 22, 2 
C. 2, 24, 2 
C. 2, 25, 1 
C. 2, 27, 1 
C. 2, 37, 1  
C. 2, 39, 1  
C. 2, 40, 1  
C. 2, 41, 1  
C. 2, 42, 1  
C. 2, 45, 1  
C. 2, 45, 2  
C. 2, 46, 3  
C. 2, 47, 1, 1 
C. 2, 52, 1  
C. 2, 52, 2  
C. 2, 52, 3  
C. 2, 52, 4  
C. 2, 52, 5  
C. 2, 52, 7  
C. 3, 28, 8  
C. 3, 28, 12  
C. 3, 37, 4  
C. 3, 38, 8  
C. 4, 19, 9  
C. 4, 26, 5  
C. 4, 29, 4  
C. 4, 29, 25  

C. 4, 38, 2  
C. 4, 44, 5  
C. 4, 44, 13  
C. 4, 44, 15  
C. 4, 51, 4  
C. 4, 52, 5  
C. 5, 1, 5  
C. 5, 3, 8  
C. 5, 3, 17  
C. 5, 4, 18  
C. 5, 4, 20  
C. 5, 6, 6  
C. 5, 30, 5  
C. 5, 31, 6  
C. 5, 37, 14  
C. 5, 39, 1  
C. 5, 59, 4  
C. 5, 71, 15  
C. 5, 72, 3  
C. 5, 74, 3  
C. 6, 30, 10  
C. 6, 31, 4  
C. 6, 31, 6  
C. 6, 35, 6  
C. 7, 62, 8  
C. 8, 13, 23  
C. 8, 15, 4  
C. 8, 37, 7  
C. 10, 50, 1 
Nov. Iust. 
123, 13 

 
26 
years 

Paul. 2, 19, 13 CTh. 2, 16, 2  CTh. 2, 16, 
2 Interpr. 

CTh. 3, 32, 1  D. 23, 2, 66 D. 48, 5, 7 

 
28 
years 

Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 3 

Interpr. Paul. 
sent. 1, 9, 4.  

CTh. 2, 16, 
2  

   

 
29 
years 

CTh. 2, 16, 2       

 
30 
years 

TH. 11, 89-97  
TH. 11, 98-107  
G. 1, 17  
G. 1, 18  

G. 1, 20  
G. 1, 21  
G. 1, 29  
G. 1, 31  

G. 1, 32b  
G. 1, 35  
G. 1, 39  

G. 2, 276  
Epit. Ulp. 1, 
12  
Epit. Ulp. 1, 
14.  

Epit. Ulp. 3, 3  
Epit. Ulp. 3, 4  
CTh. 2, 16, 2  

D. 10, 2, 
39, 2 
D. 40, 4, 
16  
C. 7, 15, 2  

 
35 CTh. 12, 1, 18, D. 33, 1, 18 Nov. Iust.,    
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152 
years 1 123, 1, 1 
 
40 
years 

Nov. Mai. 6, 1 Nov. Mai. 6, 3 Nov. Iust. 
123, 13  

   

 
50 
years 

L. Reg, 1, 5  
Epit. Ulp. 16, 1 

Epit. Ulp. 16, 3 
Epit. Ulp. 16, 4  

D. 1, 2, 2, 50 
D. 19, 1, 21 

D. 38, 1, 35  
C. 5, 4, 27 

C. 6, 58, 12 
C. 10, 32, 13 

Nov. Iust. 
6, 6  
 

 
55 
years 

D. 50, 2, 2, 8 D. 50, 2, 11 C. 10, 50, 3     

 
60 
years 

Epit. Ulp. 16, 1 
Epit. Ulp. 16, 3 

Epit. Ulp. 16, 4 
CTh. 16, 2, 27 

D. 1, 7, 15, 2 D. 27, 1, 15, 
11 

C. 1, 3, 9  C. 5, 4, 27 

 
65 
years 

D. 50, 5, 1, 3 D. 50, 15, 3     

 
70 
years 

I. 1, 25, 13  
D. 27, 1, 2 

D. 28, 5, 57 
D. 50, 2, 2, 8 

D. 50, 4, 3, 6 
D. 50, 4, 3, 
12 

D. 50, 5, 2, 1 
D. 50, 5, 8 

D. 50, 6, 4 
C. 5, 67, 1  

C. 10, 32, 
10  
C. 10, 50, 3  

 
2. Age categories in Roman law 

 
Adulescentia 
(Adolescentia, 
Aetas 
adolescentis) 
This category 
meant young 
people and 
included those 
under the age of 
25. This term 
appeared in the 
source material 
of all epochs 
(from the 
classical era 
until the 
Justinian era). 

CTh. 2, 17, 
1 
CTh. 9, 13, 
1. Interpr. 
CTh. 13, 3, 
6  
CTh. 14, 9, 
3, 1 
Nov. Mai. 6 
I. 1, 23, 2 
I. 1, 24, 1 
I. 2, 20, 3  
I. 3, 6, 9  
D. 2, 2, 3, 1 
D. 3, 1, 3, 3 
D. 3, 3, 39, 
6 
D. 4, 4, 1, 3 
D. 4, 4, 7, 2 
D. 4, 4, 11, 
2 
D. 4, 4, 27  
D. 4, 4, 27, 
1 
D. 4, 4, 32  

D. 4, 4, 41  
D. 4, 4, 43 
D. 4, 4, 47, 
1  
D. 4, 4, 49 
D. 6, 1, 6  
D. 12, 3, 4  
D. 13, 1, 13 
D. 13, 5, 5, 
9 
D. 13, 7, 16  
D. 15, 4, 1, 
9 
D. 17, 1, 12, 
11 
D. 26, 1, 3, 
1 
D. 26, 7, 7, 
11 
D. 26, 7, 16  
D. 26, 7, 32, 
4 
D. 26, 7, 32, 
5 
D. 26, 7, 39  
D. 26, 7, 39, 
5 

D. 26, 7, 39, 
15 
D. 26, 7, 39, 
18 
D. 26, 7, 46  
D. 26, 7, 46, 
5 
D. 26, 8, 21  
D. 26, 10, 3, 
2  
D. 26, 10, 3, 
6  
D. 26, 10, 7  
D. 27, 2, 3 
D. 27, 2, 3, 
5 
D. 27, 3, 13 
D. 27, 3, 16, 
1 
D. 27, 3, 20, 
1 
D. 27, 4, 1, 
2 
D. 27, 6, 12  
D. 27, 7, 7  
D. 27, 8, 1, 
6 
D. 27, 9, 3, 
5 

D. 27, 9, 8  
D. 27, 9, 8, 
1 
D. 27, 9, 10  
D. 32, 69, 1 
D. 35, 1, 84  
D. 36, 1, 1, 
12 
D. 36, 1, 1, 
14  
D. 36, 4, 5, 
20 
D. 38, 10, 
10, 14 
D. 40, 4, 53  
D. 42, 8, 10, 
5 
D. 43, 24, 3, 
3 
D. 45, 1, 91, 
3 
D. 46, 3, 95, 
3 
D. 46, 3, 96, 
1 
D. 46, 6  
D. 46, 7, 3, 
6  

D. 47, 2, 33.  
D. 47, 2, 68, 
2 
D. 49, 4, 1, 
13 
D. 49, 9, 2  
D. 49, 14, 
18, 8 
C. 1, 3, 31  
C. 2, 12, 11  
C. 2, 40, 2  
C. 2, 44, 2 
C. 5, 31, 1  
C. 5, 34, 12 
C. 5, 37, 1  
C. 5, 37, 2  
C. 5, 37, 5  
C. 5, 39, 1 
C. 5, 41, 1 
C. 5, 52, 2  

C. 5, 52, 2, 
3  
C. 5, 61, 1 
C. 5, 62, 2 
C. 5, 69, 1  
C. 5, 69, 1, 
1 
C. 5, 70, 2  
C. 5, 71, 1  
C. 5, 71, 4 
C. 7, 62, 10, 
1 
C. 9, 1, 2, 1  
C. 11, 19, 1, 
3  
Nov. Iust. 
72, 2 
Nov. Iust. 
72, 3  
Nov. Iust. 
72, 5 
Nov. Iust. 
72, 7 
Nov. Iust. 
72, 8 
 

 
Adulta aetas 
The term 
meaning adult 
age, which 

CTh. 9, 8, 1  C. 2, 3, 22  C. 5, 62, 15  C. 9, 16, 5   
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occurred only in 
classical and 
post-classical 
imperial 
legislation. It 
defined persons 
who exceeded, 
12 (women) and 
14 (men) year of 
life – i.e. 
persons who 
were formally 
mature. 
 
Anniculus 
The term 
referred to a 
one-year child, 
which was a 
category typical 
for classical law. 
This category 
meant the 
completion of 
365 days, since 
the adoption of 
the Julian 
calendar. 

G. 1, 29 
G. 1, 32 
G. 1, 32a 

G. 1, 73 
Epit. Ulp. 3, 
3 
Vat. fr. 321 

D. 1, 6, 6  
D. 6, 2, 12, 
5 
D. 9, 2, 23, 
7 

D. 23, 4, 26 
D. 25, 4, 1, 
10  

D. 28, 6, 45 
D. 32, 60.  

D. 50, 16, 
132 
D. 50, 16, 
134 

 
Annositas 
The term used in 
the post-
classical law to 
describe old age. 

CTh. 1, 15, 
12 

CTh. 12, 1, 
113 

CTh. 13, 6, 
10 

   

 
Auxilium 
aetas 
The term 
appeared in the 
sources of 
classical law and 
defined people 
who could 
benefit from the 
protection 
resulting from 
the restitutio in 
integrum. The 
term defined 
persons up to 
the age of 25. 

D. 14, 3, 11, 
1 

D. 38, 9, 2 D. 10, 2, 57. C. 2, 31, 2 C. 7, 68, 2  

 
Firma aetas 
This category 

CTh. 2, 16, 
3. Interpr. 
CTh. 2, 17, 

CTh. 2, 17, 
1, 4 
CTh. 2, 17, 

CTh. 9, 43, 
1, 1 

CTh. 16, 
10, 20, 1 

C. 1, 11, 5 C. 9, 51, 13, 
1 
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determined the 
stable age and 
appeared in the 
venia aetatis 
institution. It 
included men of 
20 and women 
over 18 years of 
age. 

1, 3 1, 4. Interpr. 

 
Flora aetas 
The term 
meaning 
blooming age. It 
appeared in 
post-classical 
law to describe 
young men who 
avoided serving 
in the army. He 
included men 
aged 18-19. 

CTh. 7, 20, 
12 

     

 
Grandis natu 
The term used to 
describe the old 
age, which 
referred to 
people around 
50 years old. 

D. 1, 2, 2, 
50  

D. 50, 2, 11     

 
Imperfecta 
aetas 
This term 
described 
persons up to 25 
years of age. It 
was mentioned 
only in the 
Justinian era.  

C. 2, 40, 5      

 
Impubertas 
Age category 
meaning 
immature 
people. The 
final limits of 
immature age 
were 14 years 
for men and 12 
years for women 
(see pubertas). 

G. 1, 93 
G. 1, 102 
G. 1, 144 
G. 1, 157  
G. 1, 165 
G. 1, 167 
G. 1, 179  
G. 1, 189  
G. 2, 179 
G. 2, 181 
G. 2, 182 
G. 2, 183 
G. 3, 208  
Paul. 2, 19, 
1 

D. 1, 7, 22, 
1 
D. 1, 7, 22, 
2 
D. 1, 7, 32 
D. 2, 4, 22  
D. 3, 5, 30, 
5 
D. 3, 5, 30, 
6 
D. 4, 4, 3, 
11 
D. 5, 1, 12, 
2 
D. 5, 2, 8, 5 

D. 27, 1, 30, 
3  
D. 27, 1, 37  
D. 27, 2, 5  
D. 27, 3, 4, 
2  
D. 27, 3, 4, 
3 
D. 27, 3, 9, 
1 
D. 27, 3, 18 
D. 27, 5, 1, 
1 
D. 27, 5, 1, 
4 

D. 29, 1, 28 
D. 29, 2, 8, 
1 
D. 29, 2, 11  
D. 29, 2, 25, 
12 
D. 29, 2, 40 
D. 29, 2, 42  
D. 29, 2, 57  
D. 29, 2, 57, 
2 
D. 29, 2, 59 
D. 29, 4, 27 
D. 29, 4, 27, 
1 

D. 36, 1, 83  
D. 36, 2, 7, 
4 
D. 36, 2, 7, 
5 
D. 36, 4, 5, 
12 
D. 37, 1, 7, 
1 
D. 37, 1, 15 
D. 37, 5, 5  
D. 37, 5, 5, 
1 
D. 37, 5, 5, 
4 

D. 40, 9, 31 
D. 40, 12, 
44, 2 
D. 41, 2, 1, 
11  
D. 41, 2, 1, 
13 
D. 42, 4, 3, 
3 
D. 42, 5, 23  
D. 42, 5, 28  
D. 42, 6, 1, 
7  
D. 42, 8, 10, 
11  
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Paul. 3, 1 
Paul. 3, 4b, 
5 
Paul. 3, 6, 
15 
Interpr. 
Paul. sent. 
3, 1, 1 
Interpr. 
Paul. sent. 
3, 6, 11 
Interpr. 
Paul. sent. 
3, 10, 53 
Epit. Ulp. 8, 
5 
Epit. Ulp. 
11, 1  
Epit. Ulp. 
11, 19 
Epit. Ulp. 
16, 1a 
Epit. Ulp. 
20, 12 
Epit. Ulp. 
23, 7 
Epit. Ulp. 
23, 9 
Vat. fr. 229  
Epit. Gai.2, 
2, 2 
Epit. Gai.2, 
4, 2  
CTh. 4, 8, 
6, 3 
CTh. 6, 24, 
2  
CTh. 9, 21, 
4, 1 
Nov. 
Theodos. 
11, 1 
Nov. 
Theodos. 
11. Interpr. 
Nov. 
Theodos. 
22, 2, 8 
I. 1, 11, 3 
I. 1, 12, 6  
I. 1, 13, 3  
I. 1, 17  
I. 1, 18 
I. 1, 19 
I. 1, 20, 6  
I. 1, 22, 1 
I. 1, 26, 4 
I. 2, 10, 6 
I. 2, 12, 1 
I. 2, 16 
I. 2, 16, 3 

D. 5, 2, 8, 7 
D. 5, 2, 8, 
15 
D. 6, 1, 31  
D. 8, 5, 15  
D. 9, 2, 5, 2 
D. 12, 3, 4  
D. 12, 6, 57 
D. 13, 6, 1, 
2 
D. 14, 3, 17, 
2 
D. 15, 1, 1, 
4 
D. 15, 1, 3, 
3 
D. 15, 1, 52  
D. 16, 1, 19, 
1 
D. 18, 4, 2, 
2 
D. 21, 1, 23, 
2 
D. 21, 2, 4, 
1 
D. 22, 5, 3, 
5 
D. 22, 6, 10  
D. 25, 3, 5, 
13 
D. 26, 1, 6  
D. 26, 1, 6, 
3 
D. 26, 1, 14  
D. 26, 2, 28, 
2 
D. 26, 3, 4  
D. 26, 3, 6  
D. 26, 4, 3, 
10 
D. 26, 4, 6  
D. 26, 4, 8  
D. 26, 4, 10  
D. 26, 5, 9  
D. 26, 5, 13  
D. 26, 5, 13, 
1 
D. 26, 5, 25  
D. 26, 6, 1  
D. 26, 6, 4  
D. 26, 7, 7, 
11 
D. 26, 7, 39, 
1 
D. 26, 7, 39, 
2 
D. 26, 7, 39, 
3 
D. 26, 7, 39, 
4 
D. 26, 7, 39, 

D. 27, 5, 1, 
6 
D. 27, 5, 1, 
7 
D. 27, 6, 11, 
2 
D. 27, 8, 1, 
6 
D. 28, 1, 20  
D. 28, 2, 18  
D. 28, 5, 3, 
4 
D. 28, 5, 6, 
3 
D. 28, 5, 38 
D. 28, 5, 55  
D. 28, 6, 2  
D. 28, 6, 2, 
1 
D. 28, 6, 2, 
4  
D. 28, 6, 2, 
7  
D. 28, 6, 3  
D. 28, 6, 4  
D. 28, 6, 4, 
1 
D. 28, 6, 4, 
2 
D. 28, 6, 6  
D. 28, 6, 8  
D. 28, 6, 8, 
1 
D. 28, 6, 9  
D. 28, 6, 10, 
2 
D. 28, 6, 10, 
5 
D. 28, 6, 10, 
6 
D. 28, 6, 12 
D. 28, 6, 18 
D. 28, 6, 18, 
1 
D. 28, 6, 22 
D. 28, 6, 25 
D. 28, 6, 26 
D. 28, 6, 28  
D. 28, 6, 29  
D. 28, 6, 31, 
1 
D. 28, 6, 33  
D. 28, 6, 34  
D. 28, 6, 34, 
1 
D. 28, 6, 35  
D. 28, 6, 39 
D. 28, 6, 39, 
1 
D. 28, 6, 40  
D. 28, 6, 41, 

D. 29, 5, 1, 
32 
D. 29, 5, 1, 
33  
D. 29, 5, 14 
D. 30, 19, 1 
D. 30, 32  
D. 30, 52, 1 
D. 30, 53, 1 
D. 30, 81, 7 
D. 30, 81, 
10 
D. 30, 92, 2 
D. 30, 93  
D. 30, 94  
D. 30, 113, 
3 
D. 30, 113, 
4 
D. 31, 43, 2  
D. 31, 69, 2 
D. 31, 77, 
30  
D. 31, 88, 7 
D. 32, 50  
D. 32, 50, 1 
D. 33, 1, 21, 
5 
D. 34, 1, 18, 
3 
D. 34, 3, 7, 
5 
D. 34, 5, 9  
D. 34, 5, 9, 
4 
D. 34, 5, 13, 
3  
D. 34, 5, 23  
D. 34, 7, 2  
D. 34, 9, 2 
D. 34, 9, 16  
D. 35, 1, 62, 
2 
D. 35, 1, 77, 
3 
D. 35, 2, 1, 
12 
D. 35, 2, 14, 
2 
D. 35, 2, 14, 
3  
D. 35, 2, 60  
D. 35, 2, 80  
D. 35, 2, 87, 
4 
D. 35, 2, 87, 
6 
D. 35, 2, 87, 
7 
D. 35, 2, 87, 
8 

D. 37, 6, 1, 
21 
D. 37, 6, 3, 
1 
D. 37, 10, 1  
D. 37, 10, 1, 
5 
D. 37, 10, 1, 
7 
D. 37, 10, 1, 
10 
D. 37, 10, 3, 
3 
D. 37, 10, 3, 
5 
D. 37, 10, 3, 
6 
D. 37, 10, 3, 
7 
D. 37, 10, 3, 
8  
D. 37, 10, 3, 
9 
D. 37, 10, 3, 
10 
D. 37, 10, 3, 
11 
D. 37, 10, 3, 
12 
D. 37, 10, 5 
D. 37, 10, 5, 
1  
D. 37, 10, 5, 
2 
D. 37, 10, 5, 
3 
D. 37, 10, 7  
D. 37, 10, 7, 
1 
D. 37, 10, 8  
D. 37, 10, 8, 
1 
D. 37, 10, 
11  
D. 37, 10, 
12  
D. 37, 10, 
14 
D. 37, 11, 1, 
8 
D. 37, 11, 8, 
1 
D. 37, 11, 8, 
4 
D. 37, 11, 
11  
D. 38, 1, 7, 
5 
D. 38, 1, 13, 
4 
D. 38, 2, 12, 

D. 43, 29, 3, 
1  
D. 43, 29, 3, 
4  
D. 43, 30, 3, 
4 
D. 44, 2, 11  
D. 45, 1, 
141, 2 
D. 46, 6, 4, 
8 
D. 47, 2, 23  
D. 47, 4, 1, 
12 
D. 47, 8, 2, 
19 
D. 47, 10, 3, 
1 
D. 47, 12, 3, 
1 
D. 48, 5, 12, 
8 
D. 48, 10, 
18, 1 
D. 48, 10, 
22 
D. 49, 15, 
10  
D. 49, 15, 
10, 1 
D. 50, 6, 3  
D. 50, 16, 
70  
D. 50, 16, 
239  
D. 50, 17, 2, 
1 
C. 2, 18, 2 
C. 5, 43, 6, 
3  
C. 6, 9, 7, 1  
C. 6, 25, 10 
C. 6, 25, 10, 
1 
C. 6, 26, 4  
C. 6, 26, 5  
C. 6, 26, 10  
C. 6, 26, 11  
C. 6, 30, 20, 
1 
C. 6, 37, 24  
C. 6, 56, 3  
C. 6, 56, 6 
C. 6, 58, 10  
C. 7, 39, 7  
C. 8, 7, 1 
C. 8, 38, 1  
C. 8, 47, 2  
C. 9, 24, 1, 
6 
C. 10, 35, 2, 
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I. 2, 16, 4 
I. 2, 16, 6  
I. 2, 16, 7  
I. 3, 3, 6  
I. 3, 19, 10  
I. 4, 1, 18 
(20)  
D. 1, 6, 4  
D. 1, 7, 20  
D. 1, 7, 22  

7 
D. 26, 7, 39, 
17 
D. 26, 7, 40  
D. 26, 7, 58  
D. 26, 7, 58, 
1 
D. 26, 8, 13  
D. 26, 8, 19  
D. 26, 10, 7  
D. 27, 1, 28, 
1 

3 
D. 28, 6, 41, 
6 
D. 28, 6, 41, 
7 
D. 28, 6, 42  
D. 28, 6, 43, 
3 
D. 28, 6, 45  
D. 28, 6, 46  
D. 28, 6, 47  

D. 35, 2, 95, 
1 
D. 35, 3, 1, 
1 
D. 35, 3, 1, 
3 
D. 36, 1, 11, 
1 
D. 36, 1, 76, 
1 
D. 36, 1, 78  

2 
D. 38, 2, 16, 
5 
D. 38, 2, 42, 
2  
D. 38, 5, 13  
D. 38, 9, 1, 
4 
D. 38, 9, 1, 
13 
D. 38, 16, 1  
D. 38, 17, 2, 
5 
D. 38, 17, 2, 
12 
D. 38, 17, 2, 
29 
D. 38, 17, 2, 
30 
D. 38, 17, 2, 
46 
D. 40, 4, 22  
D. 40, 5, 26, 
5 
D. 40, 5, 41, 
10 
D. 40, 5, 51, 
11 
D. 40, 7, 2, 
1 

7 
Nov. Iust. 
22, 24 
Nov. Iust. 
22, 32 
Nov. Iust. 
22, 40 
Nov. Iust. 
72  
Nov. Iust. 
72, 2 
Nov. Iust. 
158  
Nov. Iust. 
159  
Nov. Iust. 
159, 2 

 
Immatura 
In classical and 
post-classical 
sources this term 
was used as a 
definition of an 
immature girl. 

D. 24, 1, 32, 
27 

D. 47, 10, 
25 

Paul. 1, 13a, 
6 

   

 
Infantia 
Age category for 
people in 
childhood. It 
covered children 
under the age of 
3 in archaic law. 
In the post-
classical law, 
the 7-year 
boundary was 
used for the first 
time This limit 
was definitively 
adopted by the 
emperor 
Justinian. From 
that time, the 
category of 

G. 3, 109 
Paul. 3, 6, 
18 
Paul. 4, 8, 5 
Paul. 5, 4, 2 
Vat. fr. 89 
CTh. 4, 1, 1 
CTh. 4, 1, 
1. Interpr. 
CTh. 5, 10, 
1 
CTh. 5, 10, 
1. Interpr.  
CTh. 7, 1, 
14  
CTh. 8, 18, 
8  
CTh. 9, 14, 
1 
CTh. 9, 14, 
1. Interpr. 

I. 2, 19, 4 
I. 3, 19, 10 
I. 4, 18, 4 
D. 1, 5, 15  
D. 1, 7, 42  
D. 2, 4, 4  
D. 3, 5, 28  
D. 4, 6, 22, 
2 
D. 6, 1, 60  
D. 6, 2, 12, 
5 
D. 7, 1, 12, 
3 
D. 7, 1, 55  
D. 8, 2, 5  
D. 9, 2, 5, 2 
D. 9, 2, 23, 
7 
D. 13, 1, 2  
D. 13, 1, 13  

D. 19, 2, 19, 
7  
D. 23, 4, 26  
D. 25, 4, 1, 
15 
D. 26, 1, 3, 
2 
D. 26, 7, 2  
D. 26, 7, 2, 
1 
D. 26, 9, 7  
D. 32, 41, 
14 
D. 33, 7, 12, 
7 
D. 34, 1, 15  
D. 34, 2, 25, 
9 
D. 36, 1, 38, 
1 
D. 36, 1, 67, 

D. 39, 1, 10  
D. 39, 1, 11  
D. 40, 1, 25 
D. 40, 2, 24  
D. 40, 5, 26, 
2 
D. 40, 5, 30, 
1 
D. 40, 5, 30, 
4 
D. 40, 5, 30, 
5 
D. 40, 5, 30, 
6 
D. 40, 5, 30, 
7 
D. 40, 5, 36 
D. 40, 12, 6  
D. 40, 12, 
12, 1 
D. 41, 2, 1, 

D. 45, 1, 1  
D. 45, 1, 70  
D. 45, 3, 20  
D. 47, 2, 23  
D. 47, 2, 68, 
2 
D. 48, 5, 12, 
8 
D. 48, 8, 12 
D. 50, 1, 21, 
6 
D. 50, 13, 1, 
14 
D. 50, 16, 
209  
D. 50, 16, 
246  
C. 1, 4, 31  
C. 1, 9, 7 
C. 1, 11, 7  
C. 3, 28, 33, 

C. 6, 9, 3  
C. 6, 12, 2  
C. 6, 30, 18  
C. 6, 30, 18, 
1 
C. 6, 30, 18, 
2 
C. 6, 30, 18, 
3 
C. 6, 56, 1  
C. 6, 61, 8, 
6b 
C. 7, 32, 3  
C. 7, 40, 2  
C. 8, 48, 5  
C. 8, 51, 3, 
2 
C. 8, 53, 26, 
1 
C. 9, 16, 7  
C. 10, 41, 1, 
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children's age 
was set at the 
limit of 7 years. 

CTh. 11, 
27, 1 
CTh. 15, 
14, 7  
CTh. 16, 7, 
5  
I. 1, 23, 6 

3 
D. 37, 1, 7, 
2 
D. 37, 3, 1  
D. 37, 10, 3, 
4 
D. 38, 17, 2, 
13  

5 
D. 41, 2, 32, 
2 
D. 41, 3, 28  
D. 44, 4, 4, 
9 

1 
C. 5, 10, 1, 
1  
C. 5, 27, 11, 
4  

1 
Nov. Iust. 3, 
3 

 

Infantia 
proximus / 
Pubertati 
proximus 
The term 
infantia 
proximus meant 
people close to 
childhood. 
Sources do not 
allow to set age 
limits assigned 
to this term. It is 
assumed that the 
term described 
people who had 
already left 
formal 
childhood, but 
were at a similar 
age. The term 
pubertati 
proximus 
described people 
who were close 
to formal 
maturity but did 
not reach it yet. 

G. 3, 109  
I. 3, 19, 10 

G. 3, 208   I. 3, 19, 10  I. 4, 1, 18 
(20)  

D. 4, 3, 13, 
1  

D. 50, 17, 
111 

 
Infirmitas 
aetatis 
The term found 
in the classical 
law denotes the 
weakness of 
age. It was used 
both to 
determine the 
inexperience of 
people under the 
age of 25, as 
well as to 
underline the 
physical 
weakness of a 
person in old 

Paul. 1, 7, 2 
Epit. Ulp. 
11, 1  

CTh. 2, 16, 
2, 4. Interpr. 
CTh. 4, 12, 
3  

D. 4, 4, 18, 
1 
D. 27, 10, 9  

D. 30, 122  
D. 33, 1, 21, 
2 

D. 46, 6, 4, 
8 
D. 48, 19, 
22  

C. 5, 60, 1  
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age. 
 
Integra aetas 
The term 
appeared in the 
post-classical 
sources defining 
people who 
could benefit 
from the 
protection 
resulting from 
the restitutio in 
integrum, i.e. up 
to the age of 25. 

C. 2, 23, 1  C. 6, 61, 8, 
1 

CTh. 2, 16, 
2, 4. Interpr. 

CTh. 4, 22, 
1. Interpr. 

  

 
Iusta aetas 
The term meant 
the appropriate 
age. The jurists 
themselves were 
wondering 
whether the term 
should have 
been used to 
designate 
formally mature 
people, that is, 
12 (women) or 
14 (men) years 
old, or it was 25 
years old. 

D. 12, 4, 8 D. 32, 50, 6 D. 50, 5, 2    

 
Iuventa 
This category 
included young 
people. It was 
assumed that 
this term was 
not a technical 
term of Roman 
law, despite the 
fact that it often 
occurred in the 
preserved source 
material. An 
analysis of 
classical sources 
indicates that the 
term could have 
been used for 25 
years, and in the 
Justinian law for 
25 years. 

Vat. fr. 236 
Vat. fr. 237 
CTh. 2, 17, 
1 
CTh. 2, 17, 
1, 3 
CTh. 7, 1, 
10 
CTh. 9, 13, 
1 
CTh. 13, 3, 
11 
CTh. 16, 2, 
10 

CTh. 16, 
10, 19 
Nov. 
Theodos. 
22, 1, 3 
Nov. Val. 2, 
4 
Nov. Mai. 6 
Nov. Mai. 
6, 10 
I. 4, 6, 33 
D. 2, 15, 8, 
10 
D. 4, 4, 24, 
2 

D. 4, 4, 25, 
1 
D. 4, 4, 27, 
1 
D. 12, 1, 26 
D. 24, 3, 22, 
6 
D. 27, 1, 6, 
5  
D. 32, 69, 1 
D. 40, 4, 52 

D. 40, 5, 15 
D. 47, 21, 2 
D. 48, 4, 1, 
1 
D. 48, 5, 16, 
6 
D. 48, 6, 6 
D. 48, 13, 
12, 1 
D. 48, 19, 
28, 3 

D. 49, 1, 24, 
1 
D. 49, 1, 28, 
2 
D. 49, 16, 4, 
11 
C. 1, 17, 2 
C. 5, 50, 2, 
1 
C. 5, 50, 2, 
2 
C. 5, 59, 4 

C. 6, 61, 8, 
5a 
C. 7, 25, 1 
C. 9, 15, 1, 
1 
C. 10, 32, 
63 
Nov. Iust. 5, 
3 
Nov. Iust. 
112, 3 
Nov. Iust. 
115, 5 
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egitima aetas 
Category 
indicating the 
legal age 
(majority). This 
category was 
introduced in 
pre-classical law 
in 191 or 192 
BC under the lex 
(P)laetoria de 
circumscriptione 
adulescentium. 
This age 
category began 
after the age of 
25. 

Vat. fr. 69 
CTh. 2, 6, 4 
CTh. 2, 17, 
1, 4. Interpr. 
CTh. 8, 18, 
2  
CTh. 9, 43, 
1, 1 
CTh. 12, 
17, 1 

CTh. 16, 2, 
11 
D. 3, 5, 26  
D. 26, 2, 32, 
2 
D. 27, 7, 1  
D. 34, 3, 20, 
1  
D. 39, 4, 16, 
9 

D. 46, 1, 41  
D. 49, 1, 28, 
2 
C. 2, 4, 4  
C. 2, 4, 5 
C. 2, 12, 12, 
1 
C. 2, 24, 1  

C. 2, 26, 1  
C. 2, 40, 2 
C. 2, 44, 4  
C. 2, 45, 1  
C. 2, 52, 2  
C. 5, 37, 12 

C. 5, 42, 1 
C. 5, 46, 2 
C. 5, 70, 1 
C. 5, 73, 1 
C. 6, 53, 5 

C. 7, 62, 10, 
1 
C. 9, 51, 13, 
1 
C. 10, 50, 2 
C. 10, 52, 6 
Nov. Iust. 
115, 3 

 
Maturitas / 
Matura aetas 
The term 
meaning 
maturity, 
however, there 
are no 
categorical 
sources that 
would allow to 
determine the 
exact age limits. 

CTh. 7, 13, 
12 
CTh. 11, 1, 
27 

CTh. 11, 
20, 3 
CTh. 11, 
29, 3 

CTh. 13, 10, 
4 
CTh. 16, 5, 
33 

CTh. 16, 
10, 10 

D. 33, 2, 42 C. 7, 61, 2 

 
Nubilis aetas 
(Nuptiarum 
aetas) 
The term 
meaning age 
suitable for 
marriage. In the 
Justinian era it 
was set that 
meant 12 years 
for women and 
14 for men. 

D. 35, 1, 10  D. 36, 1, 11, 
2 

C. 5, 4, 24    

 
Partus 
The term 
defined the 
newborn. Due to 
the frequency of 
appearing in 
legal sources, 
we can include 
it in the 
technical terms 

Paul. 2, 5, 2  
Paul. 2, 17  
Paul. 3, 6, 
19  
Paul. 4, 9, 5  
Paul. 5, 25, 
1b  
Epit. Ulp. 3, 
3  
Epit. Ulp. 5, 
9  

D. 5, 3, 20, 
3  
D. 5, 3, 25, 
20 
D. 5, 3, 27  
D. 6, 1, 16  
D. 6, 1, 20  
D. 6, 2, 11, 
2  
D. 6, 2, 11, 
5 

D. 21, 1, 31, 
2  
D. 21, 1, 31, 
6  
D. 21, 2, 8  
D. 21, 2, 42  
D. 22, 1, 4  
D. 22, 1, 4, 
1  
D. 22, 1, 8  
D. 22, 1, 14  

D. 25, 5, 1  
D. 25, 6, 1, 
6  
D. 26, 2, 19, 
2  
D. 27, 2, 1, 
1  
D. 28, 2, 25, 
1  
D. 30, 39, 1  
D. 30, 84, 

D. 36, 4, 5, 
8  
D. 37, 9, 1, 
15  
D. 37, 10, 1, 
11  
D. 37, 10, 3, 
6  
D. 38, 8, 1, 
9  
D. 39, 5, 11  

D. 48, 18, 
17, 2  
D. 49, 15, 
12, 18  
C. 5, 13, 1, 
9a  
C. 5, 27, 11, 
4  
C. 6, 2, 12  
C. 6, 35, 11, 
2  
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of Roman law. 
Sources do not 
allow to set 
specific age 
limits of this 
category. 

Epit. Ulp. 5, 
10  
CTh. 4, 8, 4  
CTh. 5, 1, 
1. Interpr.  
Vat. fr. 65  
Vat. fr. 114  
I. 2, 1, 37  
I. 2, 20, 17  
D. 1, 5, 7  
D. 1, 5, 14  
D. 1, 6, 8  
D. 3, 5, 3, 6  
D. 4, 2, 12  

D. 7, 1, 68  
D. 11, 8, 2  
D. 12, 4, 12  
D. 12, 6, 15  
D. 12, 6, 65, 
5  
D. 15, 1, 57, 
2  
D. 18, 1, 8  
D. 18, 1, 31  
D. 18, 2, 4, 
1 
D. 18, 2, 4, 
2 
D. 19, 1, 21  
D. 20, 1, 15  

D. 22, 1, 14, 
1  
D. 22, 1, 28, 
1  
D. 23, 3, 58, 
1  
D. 23, 3, 69, 
9  
D. 24, 1, 28, 
5  
D. 24, 3, 66, 
3 
D. 25, 3, 3, 
1  
D. 25, 4, 1, 
1 
D. 25, 4, 1, 
13  
D. 25, 4, 2, 
1  

10  
D. 30, 91, 7  
D. 31, 48  
D. 31, 77, 
17  
D. 33, 8, 8, 
8  
D. 34, 9, 16  
D. 35, 2, 9, 
1  
D. 35, 2, 24, 
1  
D. 35, 2, 30  
D. 36, 1, 23, 
3  
D. 36, 1, 60, 
4 
D. 36, 2, 25, 
1  

D. 40, 5, 26, 
3  
D. 40, 5, 26, 
5  
D. 41, 1, 66  
D. 41, 3, 4, 
5  
D. 41, 3, 10, 
2  
D. 42, 5, 24  
D. 42, 8, 25, 
5  
D. 44, 2, 7, 
3  
D. 47, 2, 48, 
5  
D. 47, 2, 48, 
6  
D. 47, 4, 1, 
11  
D. 48, 10, 
19, 1  

C. 6, 40, 2, 
1  
C. 6, 58, 12, 
1  
C. 8, 17, 12, 
5  
C. 8, 24, 1  
C. 8, 51, 1  
C. 9, 22, 1  
C. 9, 22, 10  
C. 11, 48, 
24  
Nov. Val. 
31. Interpr.  
Nov. Iust. 
39, 2  
Nov. Iust. 
89, 8 
 

 
Parvula aetas 
The term used 
for boyhood. 

CTh. 14, 3, 
5 

     

 
Perfecta aetas 
Category 
indicating the 
perfect age 
(completed age). 
In classical law, 
it was 
tantamount to 
formal maturity, 
meaning the 
achievement of 
the age of 12 by 
women and 14 
years by men. In 
Justinian law, 
this term was 
used to describe 
the age 
beginning after 
25 years, which 
was 
synonymous 
with the term 
legitima aetas 
defining the 
legal age. 

G. 1, 144  
G. 1, 189  
G. 1, 190  
CTh. 3, 1, 
4. Interpr. 

CTh. 3, 30, 
6, 1. Interpr.  
I. 1, 19 
I. 1, 20, 6 
D. 4, 4, 32  

D. 22, 3, 25, 
1 
D. 26, 1, 16, 
1 
D. 26, 4, 4  
D. 26, 4, 8 

D. 27, 3, 9, 
1 
C. 2, 44, 4 
C. 3, 1, 13, 
10 
C. 4, 29, 22 

C. 5, 74, 3 
C. 6, 58, 15, 
4 
C. 8, 15, 7 
Nov. Iust. 
97, 6 

Nov. Iust. 
100, 2 
Nov. Iust. 
117, 1 
Nov. Iust. 
118, 5 

 
Plena aetas 
The term of the 
post-classical 

CTh. 6, 4, 
17  

C. 6, 61, 8, 
1a 
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and Justinian 
law, meaning an 
adult person, 
that is, already 
over 25 years of 
age. 
 
Plena 
pubertas 
The term meant 
full maturity. 
Only in 
Justinian law it 
was recognized 
that it should be 
combined with 
the age limit of 
18 years. In the 
literal sense, it 
determined the 
difference in age 
between people. 

I. 1, 11, 4 D. 1, 7, 40, 
1 

    

 
Praetextata 
aetas 
This category 
included people 
who were of an 
age who have 
not yet 
authorized them 
to wear a virilis 
gown that is a 
symbol of 
adulthood. 
Sources do not 
define exactly 
the age of these 
people. It is 
assumed that the 
change of toga 
took place at the 
age of several 
years, that is 
from 14 to 17 or 
18 years. Hence, 
the term 
praetextata 
aetas referred to 
persons of this 
age. 

D. 43, 30, 3, 
6  

C. 4, 16, 4     

 
Praetextati 
proximus 

D. 43, 30, 3, 
6 
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The term 
specifying 
persons who are 
close to the age 
at which the 
right to wear a 
virilis toga was 
acquired, that is, 
praetextati 
proximus. 
 
Prima aetas / 
Secunda aetas 
These terms, 
appearing in the 
post-classical 
and Justinian 
law, were used 
to describe the 
first and second 
stage of human 
life. In the 
simplest terms, 
they meant 
immaturity 
(prima) and 
formal maturity 
(secunda), 
although they 
could also refer 
to people like 
minores and 
maiores. 

Nov. Mai. 6  
D. 35, 2, 68  

C. 6, 26, 10  
C. 6, 26, 10, 
1  

C. 6, 30, 20, 
1 

CTh. 3, 17, 
3, 2. Interpr. 

D. 50, 4, 3, 
15  

C. 6, 61, 8, 
1b 

 
Puberes 
minores et 
maiores XXV 
annis 
The term 
introduced in the 
pre-classical law 
under the act 
(P)laetoria de 
circumscriptione 
adulescentium 
from the second 
century BC. It 
meant people 
under and above 
the age of 25. 

G. 2, 163 
G. 4, 57 
G. Aug. 26 
Paul. 1, 9, 
4a 
Paul. 1, 9, 
5b 
Paul. 1, 13a, 
1e 
Paul. 5, 12, 
4a 
Paul. 5, 12, 
23  
Interpr. 
Paul. sent. 
1, 9 
Vat. fr. 182  
I. 1, 14, 2 
I. 1, 23, 3 
I. 2, 19, 6 
I. 4, 6, 33 
D. 4, 6 
D. 5, 1, 2, 3 

D. 4, 1, 8 
D. 4, 4, 3, 2 
D. 4, 4, 6  
D. 4, 8, 3   
D. 4, 4, 3, 6 
D. 2, 8, 8, 1 
D. 4, 4, 11, 
1 
D. 4, 4, 13, 
1 
D. 12, 6, 5  
D. 1, 7, 17  
D. 14, 6, 3, 
2 
D. 12, 2, 9, 
4 
D. 4, 4, 20, 
1  
D. 14, 3, 11, 
1 
D. 26, 1, 3, 
D. 4, 4, 25 

D. 22, 6, 9  
D. 27, 6, 4  
D. 4, 4, 30  
D. 26, 7, 3, 
3 
D. 28, 6, 2, 
3 
D. 4, 4, 32  
D. 16, 1, 8, 
15  
D. 4, 4, 33  
D. 27, 9, 1, 
4  
D. 4, 4, 34 
D. 4, 4, 36  
D. 42, 1, 2  
D. 27, 9, 11  
D. 16, 1, 32  
D. 42, 5, 5  
D. 4, 8, 41 

D. 37, 10, 3, 
3 
D. 44, 1, 7, 
1 
D. 3, 3, 51  
D. 46, 8, 3  
D. 4, 4, 48, 
2 
D. 4, 4, 50 
D. 50, 2, 6, 
1 
D. 19, 1, 13, 
28 
D. 21, 2, 39  
D. 40, 2, 20  
D. 50, 2, 11  
D. 40, 5, 26, 
1  
D. 48, 5, 16, 
6 
D. 44, 4, 4, 
25 
D. 44, 4, 4, 

D. 40, 5, 30, 
11 
D. 23, 3, 62  
D. 43, 24, 
15, 6 
D. 29, 2, 57, 
1  
D. 42, 1, 5  
D. 42, 1, 57 
D. 46, 1, 64  
D. 31, 87, 1  
D. 49, 14, 
45, 14 
D. 46, 3, 95, 
3  
D. 46, 3, 98, 
2 
C. 2, 21 
C. 2, 22, 2  
C. 2, 12, 14  
C. 4, 26, 5  
C. 2, 37, 1  

C. 3, 28, 8, 
1 
C. 2, 39, 1 
C. 4, 38, 2  
C. 3, 28, 16  
C. 2, 46, 3  
C. 2, 47, 1, 
1  
C. 8, 37, 7 
C. 4, 44, 5, 
1 
C. 4, 29, 25  
C. 2, 52, 5 
C. 4, 51, 4  
C. 5, 59, 4  
C. 5, 72, 3 
C. 5, 71, 15  
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26 
D. 32, 50, 3 

 
Pubertas 
Age category for 
mature people. 
In the ancient 
law, formal 
maturity was 
equated with 
physical 
maturity 
connected with 
the ability to 
take begetting 
and to have 
children. 
Emperor 
Justinian 
decided that 
formal maturity 
began with the 
achievement of 
12 years (in the 
case of women) 
and 14 years (in 
the case of 
men). 
 

G. 1, 20 
G. 1, 29 
G. 1, 113 
G. 1, 119 
G. 1, 145  
G. 1, 157 
G. 1, 168 
G. 1, 191 
G. 1, 193 
G. 1, 196 
G. 2, 104 
G. 2, 180  
G. 2, 181 
G. 2, 182 
G. 3, 208 
G. Aug. 3 
Paul. 2, 19, 
1 
Paul. 3, 1 
Paul. 3, 4b, 
5 
Paul. 5, 5b, 
1 
Interpr. 
Paul. sent. 
3, 1, 1 
Interpr. 
Paul. sent. 
3, 6, 11 
Interpr. 
Paul. sent. 
3, 10, 53 
Epit. Ulp. 5, 
2 
Epit. Ulp. 8, 
5 
Epit. Ulp. 
11, 1 
Epit. Ulp. 
11, 28  
Epit. Ulp. 
12, 4 
Epit. Ulp. 
23, 7 
Vat. fr. 229 
Epit. Gai.2, 
4, 2 
CTh. 2, 17, 
1, 1 
CTh. 2, 17, 
1, 4. Interpr. 
CTh. 3, 17, 
1 
CTh. 4, 3, 1 
Nov. 
Theodos. 
16, 2 
Nov. 

I. 1, 11, 3 
I. 1, 11, 4 
I. 1, 20, 7 
I. 1, 22 
I. 1, 23 
I. 1, 26, 4 
I. 2, 10, 1 
I. 2, 12, 1 
I. 2, 16 
I. 2, 16, 1 
I. 2, 16, 3 
I. 2, 16, 4 
I. 2, 16, 9 
I. 3, 19, 10 
I. 4, 1, 18 
(20) 
D. 1, 6, 4 
D. 1, 7, 22, 
1 
D. 1, 7, 32  
D. 1, 7, 33  
D. 1, 7, 40, 
1 
D. 3, 5, 14  
D. 4, 3, 13, 
1 
D. 6, 1, 31  
D. 12, 6, 13, 
1 
D. 14, 4, 4  
D. 19, 1, 13, 
7 
D. 23, 2, 60, 
4 
D. 24, 2, 9  
D. 26, 1, 12  
D. 26, 3, 6  
D. 26, 5, 25  
D. 26, 7, 5, 
5 
D. 26, 7, 28 
D. 26, 7, 28, 
1 
D. 26, 7, 31  
D. 26, 7, 37, 
1 
D. 26, 7, 39  
D. 26, 7, 39, 
12 
D. 26, 7, 44, 
1 

D. 26, 7, 45  
D. 26, 7, 46, 
4 
D. 26, 7, 47, 
5 
D. 26, 7, 58  
D. 26, 7, 58, 
1 
D. 27, 1, 17 
D. 27, 1, 32  
D. 27, 1, 44, 
2 
D. 27, 2, 4  
D. 27, 3, 4  
D. 27, 3, 11  
D. 27, 3, 12  
D. 27, 3, 13 
D. 27, 3, 14  
D. 27, 3, 18  
D. 27, 4, 4  
D. 27, 5, 1, 
3  
D. 27, 5, 1, 
6 
D. 27, 10, 
16  
D. 28, 1, 19  
D. 28, 6, 1, 
1 
D. 28, 6, 2, 
6  
D. 28, 6, 4, 
2 
D. 28, 6, 8 
D. 28, 6, 14  
D. 28, 6, 28  
D. 28, 6, 31, 
1 
D. 28, 6, 41, 
3 
D. 28, 6, 41, 
7 
D. 28, 6, 41, 
8  
D. 28, 6, 43  
D. 28, 6, 43, 
1 
D. 28, 6, 45  
D. 28, 6, 46  
D. 28, 6, 47  
D. 28, 6, 48, 
2 
D. 29, 2, 11  
D. 29, 2, 57  

D. 29, 2, 57, 
1  
D. 29, 2, 57, 
2  
D. 29, 2, 96 
D. 29, 4, 24, 
1 
D. 29, 5, 14  
D. 30, 81, 
10  
D. 30, 93  
D. 30, 113, 
3 
D. 30, 113, 
4 
D. 31, 43, 2 
D. 32, 50  
D. 32, 50, 1 
D. 32, 50, 3 
D. 32, 50, 4 
D. 32, 50, 5 
D. 32, 50, 6 
D. 32, 103  
D. 33, 1, 13  
D. 34, 1, 14  
D. 34, 1, 14, 
1 
D. 34, 5, 9, 
4 
D. 34, 5, 13, 
3 
D. 34, 5, 22  
D. 34, 9, 22  
D. 35, 1, 10, 
1  
D. 35, 1, 54  
D. 36, 1, 67, 
3 
D. 36, 1, 83  
D. 36, 2, 7, 
5 
D. 36, 2, 21 
D. 37, 9, 7, 
1 
D. 37, 10, 1  
D. 37, 10, 1, 
10 
D. 37, 10, 1, 
11 
D. 37, 10, 2  
D. 37, 10, 3, 
1 
D. 37, 10, 3, 
2 
D. 37, 10, 3, 
3 

D. 37, 10, 3, 
5 
D. 37, 10, 3, 
7 
D. 37, 10, 3, 
8 
D. 37, 10, 3, 
9 
D. 37, 10, 3, 
10 
D. 37, 10, 3, 
11 
D. 37, 10, 4  
D. 37, 10, 6  
D. 37, 10, 6, 
1 
D. 37, 10, 6, 
6 
D. 37, 10, 7, 
2 
D. 37, 10, 7, 
3 
D. 37, 10, 
13 
D. 37, 10, 
14 
D. 38, 17, 2, 
29 
D. 38, 17, 2, 
46 
D. 40, 4, 53  
D. 40, 5, 41, 
13 
D. 40, 5, 41, 
16 
D. 40, 5, 56  
D. 40, 12, 
27  
D. 40, 12, 
44, 2 
D. 40, 16, 2, 
2 
D. 41, 2, 1, 
13 
D. 41, 4, 2, 
15 
D. 42, 4, 3 
D. 42, 5, 28  
D. 42, 5, 39  
D. 42, 6, 1, 
7 
D. 43, 29, 3, 
1  
D. 43, 30, 3, 
4 
D. 43, 30, 3, 
6 
D. 44, 4, 4, 

D. 46, 6, 4, 
8 
D. 46, 6, 10  
D. 47, 2, 67, 
3 
D. 48, 5, 37  
D. 48, 5, 39, 
4 
D. 48, 6, 3, 
1 
D. 50, 12, 2, 
1 
D. 50, 17, 
111  
C. 2, 24, 1  
C. 3, 28, 26  
C. 3, 33, 5  
C. 5, 17, 8, 
6 
C. 5, 31, 6  
C. 5, 34, 11  
C. 5, 36, 2  
C. 5, 43, 1  
C. 5, 51, 11  
C. 5, 53, 1  
C. 5, 60, 1  
C. 5, 60, 3  
C. 5, 69, 1, 
1 
C. 6, 17, 1  
C. 6, 17, 2 
C. 6, 21, 6  
C. 6, 23, 21  
C. 6, 26, 2 
C. 6, 26, 7  
C. 6, 26, 8, 
2 
C. 6, 27, 5, 
3a 
C. 6, 30, 12 
C. 6, 42, 5  
C. 6, 56, 3  
C. 7, 26, 9  
C. 8, 7, 1  
C. 9, 22, 1 
C. 10, 35, 2, 
7  
Nov. Iust. 
72 
Nov. Iust. 
159 
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Theodos. 
22, 2, 8 
Nov. 
Theodos. 
22, 2. 
Interpr. 
I. 1, 10 

26 
D. 44, 7, 43  
D. 45, 1, 
101  
D. 45, 1, 
141, 2 
D. 46, 2, 9  
D. 46, 2, 29  

 
Pueritia 
Category for 
boys' age. As 
sources of 
classical law 
point out, it 
included people 
under 17 years 
of age. 

CTh. 2, 17, 
1, 3 

D. 3, 1, 1, 3 D. 37, 10, 3, 
10 

   

 
Pupillaris 
aetatis 
(pupillaribus 
annis) 
The term 
pupillus itself 
meant a person 
subject to 
custody, that is, 
care and 
guardianship. 
The term of 
pupillaris 
aetatis 
(pupillaribus 
annis) defined 
the age category 
in a way and 
meant people 
already formally 
mature, but 
before reaching 
the age of 25. 

Interpr. 
Paul. sent. 
1, 4, 2 
Epit. Gai.1, 
8 
CTh. 3, 18, 
1 
CTh. 4, 14, 
1, 2 

CTh. 4, 14, 
1, 5. Interpr. 
CTh. 3, 5, 
3. Interpr. 
Nov. Val. 
35, 13  
D. 4, 4, 38  

D. 18, 5, 10  
D. 26, 2, 32, 
2 
D. 40, 12, 
27  

C. 2, 21, 3  
C. 3, 6, 1  
C. 5, 28, 3  

C. 5, 39, 4 
C. 5, 59, 2 
C. 5, 71, 16 

C. 6, 26, 7  
C. 6, 30, 18, 
4 
C. 7, 39, 3, 
1a  

 

Robusta 
aetatis 
The term created 
by Justinian 
compilers, used 
to determine the 
oak age (strong, 
important). It 
included people 
over 25 years of 
age. 

D. 48, 5, 16, 
6 
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Senecta 
This category 
meant old age. 
Sources of 
Roman law do 
not specify 
when the 
beginning of old 
age took place. 
It is assumed 
that it began at 
the age of 60-70 
years. 

Vat. fr. 89 
CTh. 2, 17, 
1, 3 
CTh. 6, 10, 
1 
CTh. 7, 20, 
2, 1 

CTh. 7, 20, 
4, 3 
CTh. 7, 22, 
7 
CTh. 8, 4, 
16 
CTh. 12, 1, 
83 

CTh. 12, 1, 
84 
CTh. 12, 1, 
118 
CTh. 15, 7, 
8 
Nov. Mai. 6 

D. 7, 1, 12, 
3 
D. 13, 6, 5, 
4 
D. 24, 1, 61 
D. 50, 6, 6 

C. 8, 53, 16  
C. 10, 32, 
41  
C. 12, 7, 1  

C. 12, 7, 2, 
4 
C. 12, 57, 7, 
1 
Nov. Iust. 
123, 36 

 
Tenera aetas 
The term means 
delicate age, 
used in classical 
and Justinian 
law. Most 
probably, the 
term was used to 
describe people 
under the age of 
25. 

Paul. 5, 14, 
2 

D. 48, 18, 
18 

D. 50, 2, 11 C. 6, 21, 18   

The above presented Index shows the catalogue of all legal Roman law texts where the 
indications to human’s age were mentioned. The most important result of the introduced 
work proves that in Roman law there was a wide range of age categories and age limits, not 
only those which we know from the literature i.e. infantia, impubertas and pubertas. 
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ІНДЕКС РИМСЬКИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІКОМ 
В. Косіор 

Жешувський університет, 
вул. Грюнвальдська, 13, Жешув, Польща, 35-068, 

e-mail: wojciech.kosior@gmail.com  

Римське право є основою для всіх європейських правових систем. Дослідження 
охоплює проблему важливості людського віку в римському праві. У процесі цих 
досліджень зроблено спробу відповісти на запитання, як вік впливав на правовий статус 
людини в античному Римі. Результатом проведеної роботи стало створення індексу 
правових понять, пов’язаних з віком особи. Сам індекс складається з двох частин: перша – 
джерела римського права, у яких були окреслені межі вікових категорій, і друга – вікові 
категорії та обмеження, що вони накладали у джерелах римського права. У літературі, 
що стосується предмета дослідження зустрічаємо тільки три такі вікові категорії: infantia, 
або дитинство від 0–7 років, impubertas – незрілість 7 до 12 і 14 років і pubertas чи 
підлітковий вік від 12 до 14 років. Однак проведене дослідження показало, що в 
римському праві були й інші обмеження та вікові категорії, які мали істотне значення. 
Серед них можемо виділити такі вікові межі: 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 3 роки, 6 років, 
7 років, 8 років, 10 років, 11 років, 12 років, 13 років, 14 років, 15 років, 16 років, 17 років, 
18 років, 19 років, 20 років, 24 роки, 25 років, 26 років, 28 років, 29 років, 30 років, 
35 років, 40 років, 50 років, 55 років, 60 років, 65 років, 70 років. 

Встановлено, що у римському праві також містяться такі вікові категорії, які часто 
зустрічаємо у досліджуваних джерелах: Adolescentia, Adulescentia, Adulta aetas, Aetas 
adolescentis, Anniculus, Annositas, Auxilium aetas, Firma aetas, Flora aetas, Grandis natu, 
Imperfecta aetas, Impubertas, Infantia, Infantia proximus, Infirmitas aetatis, Integra aetas, 
Iuventa, Legitima aetas, Maturitas, Nascens infans, Nubilis aetas, Nuptiarum aetas, Partus, 
Parvula aetas, Perfecta aetas, Plena aetas, Plena pubertas, Praetextata aetas, Praetextati 
proximus, Prima aetas, Puberes maiores XXV annis, Puberes minores XXV annis, Pubertas, 
Pubertas proximus, Pueritia, Pupillaris aetatis (pupillaribus annis), Recens natus / infans a 
sanguine, Robusta aetatas, Secunda aetas, Senecta, Tenera aetas. 

Результати дослідження мають важливе значення не тільки для римського, але і 
для сучасного права, тому що вони дають змогу шукати історичну основу для вікових 
обмежень, які наявні в сучасних правових системах. Сьогодні вікові обмеження мають 
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істотне значення для кримінального права (вік, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність), цивільного права (вікові обмеження цивільної дієздатності), шлюбно-
сімейного права (мінімальний вік для вступу в шлюб), конституційного права (граничний 
вік перебування на посаді) та багатьох інших галузей права. 

Ключові слова: Римське право, вік, infantia, impuberes, puberes. 

Стаття: надійшла до редакції 10.09.2018 
прийнята до друку 01.11.2018 
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
П. Демченко 
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Розглянуто проблематику щодо визначення місця кібернетичної безпеки в якості 
новітнього напряму інформаційної складової в системі національної безпеки України. 
Обґрунтовано наявність викликів та загроз у сфері використання кібернетичного простору, 
які можуть становити загрозу інтересам України. Розглянуто поняття та сутність 
кібернетичної безпеки з погляду правової науки, визначено проблематику забезпечення 
інформаційного суверенітету України на сьогодні та вказано на важливість положень норм 
Конституції України щодо реалізації концепції кібернетичної безпеки України в межах 
сучасної системи національної безпеки України. Проаналізовано основні положення нор-
мативно-правових актів у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в Україні. Підсумо-
вано, що будучи новітнім напрямом національної безпеки України, в основу реалізації 
концепції кібернетичної безпеки України покладено саме норми Основного Закону – 
Конституції України, що обумовлюється проголошенням захисту незалежності та суверені-
тету України, прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави 
загалом, як основоположного завдання держави та обов’язку всього народу України. 

Ключові слова: безпекова політика, кіберпростір, критична інфраструктура, суверенітет, 
виклики та загрози. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.170 

Aктуальність необхідності забезпечення кібернетичної безпеки України та 
утворення чіткого правового механізму її реалізації обумовлене наявними 
досягненнями науково-технічного прогресу людства за останні 50–70 років, 
впровадженням комп’ютерної техніки й електронних програм у повсякденну 
діяльність людини та використання на рівні органів державної влади забезпечує 
спрощення при вирішенні багатьох завдань. Водночас, наявні в світі приклади 
використання зазначених високотехнологічних виробів з метою вчинення непра-
вомірних діянь та використання останніх у якості високоточної новітньої зброї, 
втручання у діяльність електронних систем державного значення та незаконне 
заволодіння інформацією є підставою для необхідності вироблення гнучкої безпе-
кової політики щодо забезпечення гарантій захисту кібернетичного простору та 
інформаційного суверенітету України. 

Відповідну проблематику розглянуто у наукових працях В. Антонова, 
О. Баранова, В. Бутузова, І. Діордіци, М. Дмитренка, Б. Кормича, В. Фурашева та 
інших. Але кібернетична безпека як певне новітнє явище для системи національної 
безпеки України потребує детального підходу дослідження з погляду положень 
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Конституції України, а також характеристики основних законодавчих положень у 
цій сфері. 

У такому випадку основна мета дослідження полягає у визначенні поняття та 
сутності кібернетичної безпеки України, окресленні конституційних та норма-
тивно-правових положень щодо її реалізації в межах забезпечення інформаційного 
суверенітету та національної безпеки на сучасному етапі розвитку Української 
держави, описі основних функцій та завдань національної системи кібернетичної 
безпеки України. 

Але перш ніж визначити сутність кібернетичної безпеки України як одного з 
напрямів забезпечення та реалізації інформаційної складової національної безпеки 
України необхідно окреслити причини, які об’єктивно обумовлюють її 
необхідність обґрунтування з погляду положень Основного Закону – Конституції 
України та існуючих законодавчих актів, які регулюють правові відносини в сфері 
національної безпеки України на цей момент. 

Стрімкий розвиток технологій за останні 40 років надав людству можливість 
залучати комп’ютерні технології те електронно-автоматизовані системи у най-
різноманітніші аспекти життя. У сфері державного будівництва, електронну техні-
ку вже давно використовують у межах координації між органами державної влади, 
надання послуг населенню, слугує основою для реалізації новітніх підходів 
функціонування механізму державної влади, серед котрих можна навести концеп-
цію функціонування електронного уряду та проведення електронних виборів. 

У той же момент, досягнення науково-технічного прогресу у вигляді сучасних 
інформаційних технологій створює умови використання останніх з метою скоєння 
правопорушень, націлених проти прав і свобод людини та громадянина, 
державного суверенітету України, зриву планування та виконання стратегічних 
завдань і розвитку держави загалом. Особливо важливо враховувати факт, що 
скоєння відповідних дій, спрямованих на досягнення конкретної мети з викорис-
танням комп’ютерної техніки, електронних програм та систем на сьогодні стало не 
тільки справою одної особи чи певної групи осіб, які володіють відповідними 
матеріальними засобами та навичками. Останнім часом поширюється питання 
використання комп’ютерних технології військовими, розвідувальними та контр-
розвідувальними, правоохороними підрозділами певних держав світу з метою 
підриву основ національної безпеки іншої держави, що має слабкорозвинутий 
захист критичної інфраструктури у кібернетичному просторі. 

З цього приводу доцільно відзначити думку М. Дмитренка, відповідно до якої 
впровадження високих наукомісних технологій, нанотехнологій у всі сфери 
суспільного життя, де провідна роль належить мікроелектроніці, оптоелектроніці, 
інформаційним технологіям, новим технологіям виробництва високоякісних 
матеріалів, які активно використовують для розроблення нових зразків високо-
точної та «високоінтелектуальної» зброї [6, с. 4]. Відповідний підхід до харак-
теристики використання сучасних інформаційних технологій також розглядали на 
27-му Саміті держав-членів НАТО у Варшаві 8–9 липня 2016 р., у процесі котрого 
було визнано кібернетичний простір «п’ятим полем бою» сучасної війни та 
прийнято рішення на розроблення стратегії відповідно до викликів та загроз у 
кібернетичній сфері, вплив на котру найчастіше відчувається зі Сходу [18]. 

Визначення східного вектора загроз кібернетичній безпеці держав Північно-
атлантичного альянсу є цілком обумовленим лише вже на основі оцінки 
можливостей, утворених у 2016 р. Військ інформаційних операцій Збройних Сил 
Російської Федерації, які визнані одними з 5-ти найпотужніших кібернетичних 
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військ у світі та поступаються лише аналогічним підрозділам армій Сполучених 
Штатів Америки, Китайської Народної Республіки, Великої Британії та Південної 
Кореї [17]. 

Окрім того, приклад втручання Росії у критичну кібернетичну інфраструктуру 
виборчого процесу під час президентських виборів у США в 2016 р. та у Франції в 
2017 р. вказує, наскільки далеко може зайти російське керівництво в підриві основ 
демократії у розвинутих державах світу. Відповідні події мають бути враховані в 
Україні при розробленні та реформуванні законодавства у сфері реалізації кіберне-
тичної безпеки та при забезпечені безпеки критичної інфраструктури виборчого 
процесу напередодні президентських та парламентських виборів у 2019 р. 

У чому ж полягає сутність поняття «кібернетична безпека» та яке його місце у 
якості відповідного напряму інформаційної складової системи національної без-
пеки України на сьогодні?  

Потрібно зазначити, що введення термінів «кібернетична безпека» та 
«кібербезпека» як юридичної категорії у якості конкретного предмета правового 
регулювання викликало свого часу багато запитань з погляду теорії та практики. 
Уперше термін «кібернетичний» використав американський письменник Ульям 
Гібсон у романі «Нейромант» у 1984 р. та став основою для розвитку нового 
літературного жанру – кіберпанку та закріплення відповідних термінів за новітніми 
досягненнями у сфері високих технологій у 80-х роках ХХ ст. [20]. В якості 
юридичного терміна, поняття «кібернетична безпека» вперше з’явилось у середині 
1990-х років в актах уряду США, щодо проголошення початку широкомас-
штабного дослідження забезпечення кібернетичної безпеки в цій державі [2]. 

Варто зазначити, що в зарубіжних державах (передусім в англомовних країнах) 
існує проблематика розуміння термінів «кібернетична безпека» і «кібербезпека» та, як 
наслідок, доцільність використання цих термінів у площині юридичних відносин. 
На думку Дж. Франсело, активне використання вищезазначених термінів (англ. 
«cybersecurity» та «cybersecurity») призводить до виникнення протиріч при здійс-
ненні повноважень керівниками структурних підрозділів служб безпеки різних 
держав світу та при здійсненні правового аналізу експертами з питань національної 
та інформаційної безпеки щодо питання сутності юридичного вираження та особ-
ливостей порядку застосування зазначених термінів [21]. 

Щодо вітчизняної термінології, то відповідно до Великого тлумачного словни-
ка сучасної української мови складне поняття «кібернетична безпека» означає: 
«кібернетичний – той, що стосується кібернетики; який створено, працює на основі 
принципів, методів кібернетики», а своєю чергою «безпека – стан, коли кому-, 
чому-небудь ніщо не загрожує» [4, с. 106, с. 108]. 

В аспекті вітчизняної юридичної науки на сьогодні також існує декілька 
підходів до визначення кібернетичної безпеки з урахуванням існуючого стану 
правовідносин у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в Україні. На думку 
В. Фурашевa, кібернетична безпека є таким станом здібності людини, суспільства і 
держави щодо запобігання та уникнення спрямованого, передусім – несвідомого, 
негативного впливу (управління) інформації [19, с. 166]. О. Баранов запропонував 
визначати кібернетичну безпеку як певний стан системи, за якого нейтралізуються 
загрози доступності, цілісності або конфіденційності даних, що циркулюють в 
інформаційних системах [2]. В. Бутузов запропонував розуміти кібернетичну 
безпеку як стан захищеності життєво важливих прав і свобод людини, суспільства 
та держави у кібернетичному просторі від внутрішніх та зовнішніх протиправних 
посягань та загроз таких посягань [3, с. 176]. Власний підхід до розуміння 
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кібернетичної безпеки подав І. Діордіца, під яким поняття кібернетична безпека 
необхідно розуміти як стан захищеності життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства та держави в кібернетичному просторі, в якому можливе 
безперешкодне створення, зібрання, одержання, зберігання, використання, поши-
рення, охорони, захисту інформації, а у вузькому розумінні – стан індивіда, сус-
пільства та держави, де відсутня будь-яка небезпека [5]. 

Як ми бачимо, при формулюванні поняття «кібернетична безпека» досить 
поширеним є використання правових категорії, пов’язаних із власне інформацій-
ною безпекою. Особливість такого підходу до закріплення кібернетичної безпеки 
як інформаційної складової національної безпеки України визначається загальною 
характеристикою усієї системи національної безпеки України. Потрібно зазначити, 
що відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Зазначене 
конституційне положення хоча не повною мірою визначає складові системи 
національної безпеки України, але водночас має важливі аспекти, в одному з 
котрих саме захист існування Української держави є справою всього її народу, а в 
іншому – визначається на конституційному рівні забезпечення інформаційної 
складової національної безпеки України як основоположної в межах останньої [7]. 

Окрім того, доцільно наголосити на тому, що система національної безпеки 
України є складним та багатогранним явищем, що охоплює напрями безпеки існу-
вання та розвитку Української держави і суспільства на сучасному етапі їх 
розвитку, а також гарантування захисту прав і свобод людини та громадянина в 
Україні, захистом інтересів суспільства та держави. З приладу визначення кон-
ституційно-правової характеристики системи національної безпеки, у розумінні 
котрого визначаються основні структурні елементи цієї системи, В. Антонов 
запропонував розуміти систему національної безпеки України як сукупність 
окремих, відносно самостійних і необхідно взаємопов’язаних та відокремлених 
елементів, що утворюють певну цілісність, яка забезпечує розвиток та захищеність 
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. У такому випадку найважливішими структурними 
елементами національної безпеки України на цьому етапі розвитку необхідно 
вважати її економічну, політичну, інформаційну, військову, соціальну, культурну 
складові відповідної системи [1, c. 104–105]. 

Сутність самої інформаційної безпеки, що своєю чергою основою для 
визначення місця кібернетичного напряму системи національної безпеки України, 
полягає у її нормативно-правовому закріпленні як стану захищеності життєво 
важливих інтересів людини, суспільства і держави, за якого запобігається 
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що 
використовується, негативний інформаційний вплив; негативні наслідки засто-
сування інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, використання, 
порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації (п. 13 Закону 
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007–2015 рр.» 537-V від 09.01.2007 р.) [15]. 

Але необхідно зазначити, що в Україні були спроби значно ширше закріпити 
на правовому рівні основи інформаційної безпеки шляхом визначення окремої 
правової категорії – інформаційного суверенітету України. У цьому випадку 
потрібно зазначити факт, відповідно до котрого декілька разів до Верховної Ради 
України вносили законопроекти щодо інформаційного суверенітету та інфор-
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маційної безпеки України. Відповідно до ст. 2 законопроекту «Про інформаційний 
суверенітет та інформаційну безпеку України», який вніс В. Шевченко на розгляд 
до Верховної Ради України, інформаційний суверенітет – «це право держави на 
формування і здійснення національної інформаційної політики відповідно до 
Конституції та законодавства України, міжнародного права в національному 
інформаційному просторі України» [11]. В аналогічному законопроекті, який вніс 
Л. Лук’яненко, поняття інформаційного суверенітету визначено «як право держави 
на формування і здійснення національної інформаційної політики відповідно до 
Конституції України і законодавства України, міжнародного права в національ-
ному інформаційному просторі України» [10]. Окремої уваги заслуговує фор-
мулювання поняття інформаційного суверенітету в ст. 2 законопроекту авторства 
І. Чижа, відповідно до котрого «інформаційний суверенітет України – це 
невід’ємне право людини, суспільства, держави на самовизначення та участь у 
формуванні, розвитку і здійсненні національної інформаційної політики відповідно 
до Конституції та чинного законодавства України, міжнародного права в 
національному інформаційному просторі України» [12].  

Втім, жодний зі зазначених проектів законодавчих актів щодо забезпечення 
інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України не був прийнятий 
Верховною Радою України, що необхідно вважати негативним поступом 
законодавчої гілки влади в розробленні загальної державної концепції щодо 
забезпечення інформаційної складової національної безпеки України на межі ХХ–
ХХІ ст. та стало однією з умов прояву наслідків у наш час. 

Відповідно до аналізу зазначених вище положень законопроектів, можна 
зробити висновок, що основою забезпечення інформаційного суверенітету 
слугують положення ст. 1; ч. 1 ст. 2; ч. 1 ст. 9; та ч. 1 ст. 17 Конституції України, 
зміст яких вказує на обов’язковість необхідності забезпечення безпекової політики 
в межах забезпечення інформаційного суверенітету та є правовим підґрунтям для 
забезпечення, розвитку і реалізації кібернетичної безпеки України у сучасному 
інформаційному просторі з урахуванням загроз та викликів сьогодення критичної 
інфраструктури. Водночас необхідно вказати, що зазначені норми Основного 
Закону України не є єдиними конституційно-правовими приписами у сфері забез-
печення кібернетичної безпеки України. Суттєву роль у реалізації кібернетичної 
безпеки України в межах інформаційної складової системи національної безпеки 
України також відіграватимуть конституційні положення щодо затвердження 
унітарного державного устрою, цілісності та недоторканості державної території 
(ст. 2 Конституції України) визнання людини, її життя і здоров’я, честі та гідності, 
недоторканості і безпеки як найвищої соціальної цінностів Україні (ч. 1 ст. 3 
Конституції України), визнання єдиним носієм суверенітету та носієм влади в 
Україні її народу (ч. 2 ст. 5 Конституції України), закріплення принципу розподілу 
влади (ч. 1 ст. 6 Конституції України), визнання та додержання принципу 
верховенства права в Україні (ч. 1 ст. 8 Конституції України) [7].  

На підставі поданих положень, варто вказати на думку Б. Кормича, що саме 
норми Конституції України являтимуть собою головну роль у розвитку та 
забезпеченні системи національної безпеки України, що веде до їх провідної ролі у 
разі розроблення, реформування та реалізації будь-якої правової концепції 
кібернетичної безпеки в межах інформаційного суверенітету України [8, c. 39]. 

Отже, можна визнати, що кібернетична безпека є особливим новітнім 
напрямом інформаційної складової системи національної безпеки України, в 
основу котрої покладено положення норм Конституції України. Реалізація 
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зазначених конституційних приписів у сфері кібернетичної безпеки України 
відіграє суттєву роль для загального забезпечення реалізації безпекової політики в 
усіх визначених законодавством сферах щодо безпекової політики. 

Будучи новітнім напрямом інформаційної складової системи національної 
безпеки України, основні засади реалізації кібернетичної безпеки в Україні можна 
простежити у відповідних, відносно нещодавно прийнятих нормативно-правових 
актах: Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки та 
оборони України від 27.01.2016 р. № 96/2016 «Про Стратегію кібернетичної 
безпеки України» від 15.03.2016 р.; Закон України «Про основні засади забезпе-
чення кібербезпеки України» № 2163-VIII від 05.10.2017 р. та новий Закон України 
«Про національну безпеку України» №2469-VIII від 21.06.2018 р. 

Потрібно зазначити, що саме Стратегія кібернетичної безпеки України стала 
основою для вироблення концепції з реалізації кібернетичної безпеки в Україні на 
основі визначення об’єктивних викликів та загроз, передусім пов’язаних зі 
збройною агресією Росії проти України. Відповідний нормативно-правовий акт є 
довгостроковим, який націлений на забезпечення гнучкої відповіді на наявні 
виклики та загрози кібернетичному простору України та вказує на завдання відпо-
відних органів державної влади в Україні щодо її реалізації. Окремою рисою 
Стратегії кібернетичної безпеки України варто також визначити закріплення в п. 4 
«Пріоритети та напрямки забезпечення кібернетичної безпеки України» необхід-
ності розроблення та вдосконалення існуючої електронної інфраструктури в 
Україні, забезпечення підготовки кадрів та міжнародного співробітництва у сфері 
забезпечення кібернетичної безпеки України (передусім з відповідними структура-
ми ЄС та НАТО) [16]. Загалом, саме Стратегія стала, окреслюючи коло завдань, що 
стоять перед Українською державою в сфері забезпечення безпеки в кібернетич-
ному просторі, підґрунтям для подальшої розробки законодавства в сфері 
кібернетичної безпеки України. 

Іншим нормативно-правовим актом, який регулює питання забезпечення 
кібернетичної безпеки в Україні є Закон України «Про основи кібернетичної безпеки 
України» № 2163-VIII від 05.10.2017 р. Особливість цього Закону полягає у 
наявності в ст. 1 чіткого категоріального апарату в сфері забезпечення кібернетичної 
безпеки в Україні, а відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 кібербезпека закріплюється як 
захищеність життєво важливих інтересів людини та громадянина, суспільства і 
держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий 
розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз 
національній безпеці України у кіберпросторі. Також необхідно наголосити на тому, 
що концепція забезпечення кібернетичної безпеки України в зазначеному Законі 
полягає у її забезпеченні побудови національної системи кібернетичної безпеки, в 
основу котрої покладені реалізація управлінських та технологічних підходів щодо її 
забезпечення державою та її народом в інформаційному, економічному, політич-
ному, військових напрямах. Важливою рисою Закону України «Про основні засади 
забезпечення кібернетичної безпеки України» № 2163-VIII від 05.10.2017 р. є визна-
чення основних засад забезпечення інтересів людини та громадянина, суспільства та 
держави, закріплення повноважень органів державної влади, підприємств, установ та 
організацій у сфері забезпечення кібернетичного простору України (ст. 5); принципів 
забезпечення кібернетичної безпеки України (ст. 7); основних об’єктів, які становлять 
критичну інфраструктуру України (ст. 6); закріпляє положення щодо національної 
системи кібернетичної безпеки України (ст. 8) [14].  
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Окремо варто відзначити новоприйнятий Закон України «Про національну 
безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018 р., у якому відповідно до положення 
ч. 1 ст. 31 визначено основоположну роль Стратегії кібернетичної безпеки, як 
довгострокового документа планування з визначенням національних інтересів 
України у сфері кібербезпеки, наявні та потенційно можливі кіберзагрози життєво 
важливим інтересам людини і громадянина, суспільства та держави в кібер-
просторі, пріоритетні напрями, концептуальні підходи до формування та реалізації 
державної політики щодо безпечного функціонування кіберпростору, його 
використання в інтересах особи, суспільства і держави, підвищення ефективності 
основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, насамперед суб’єктів сектора 
безпеки й оборони, щодо виконання завдань у кіберпросторі, а також потреби 
бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей і виконання 
передбачених завдань, та основні напрями використання фінансових ресурсів [13]. 
Закріплення Стратегії кібернетичної безпеки України в Законі України «Про 
національну безпеку України» №2469-VIII від 21.06.2018 р. по суті є визнанням 
законодавцем кібернетичної безпеки як новітнього напряму забезпечення всієї 
системи національної безпеки України. 

Варто наголосити, що забезпечення національної системи кібернетичної без-
пеки України покладається на основних суб’єктів: Державну службу спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, Національну поліцію України, Службу 
безпеки України, Міністерство оборони України та Генеральний Штаб Збройних 
Сил України, розвідувальні органи, Національний банк України, які відповідно до 
положень Конституції і законів України виконують в установленому порядку 
покладені на них компетенції у сфері забезпечення кібернетичної безпеки України 
(ч. 2 ст. 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібернетичної безпеки 
України» № 2163-VIII від 05.10.2017 р.) [14]. 

Окрім того, доцільно відзначити, що до системи органів щодо забезпечення 
кібернетичної безпеки в Україні потрібно віднести утворений у межах робочого 
органу Ради національної безпеки та оборони Національний координаційний 
центр кібернетичної безпеки. Його діяльність регулює Положення «Про Націо-
нальний координаційний центр кібербезпеки» затвердженим Указом Президента 
України від 7 червня 2016 р. № 242/2016, а також у рядову команду реагування 
на комп’ютерні надзвичайні події України CERN-UA, основні завдання котрої 
закріплені в ст. 9 Закону України «Про основні засади забезпечення кібер-
нетичної безпеки України» № 2163-VIII від 05.10.2017 р. [9/14]. Утворення 
відповідних суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки України полягає у 
випадках необхідності оперативного усунення загроз критичній інфраструктурі 
та кібернетичному простору України за неможливості детального розгляду 
ситуації та розроблення плану дії основними суб’єктами національної системи 
кібернетичної безпеки України. 

Отже, можемо зробити висновок, що кібернетична безпека України є врегульо-
ваним Конституцією та законами України напрямом інформаційної складової 
загальної системи національної безпеки України, завдання котрого полягає у 
забезпеченні безпеки прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства 
та держави, охорони критичної інфраструктури України та доступу до інфор-
маційних даних, підтримання загальної обороноздатності України та можливості 
вчасного планування відповіді викликам та загрозам, що становлять небезпеку 
існування Української держави. 
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The article is devoted to defining the place of cybersecurity of Ukraine, as the latest trend 
of information component of national security system of Ukraine, which is based on provisions 
of the Constitution and legislation of Ukraine. The main reasons for the development of the 
concept of cybernetic security of Ukraine should include the emergence of challenges and 
threats in information and cyberspace in the context of rapid development of scientific and 
technological progress of mankind. It is also essential to add that in the conditions of the 
armed aggression of Russia against Ukraine, the question of protection and its legal reasoning 
from the point of view of the Constitution of Ukraine with the aim of protecting state 
sovereignty and independence of the Ukraine is extremely urgent.  

In the article the special attention is paid to appearance and development of the term 
"cybersecurity". The approaches of Ukrainian scholars to determining the cybersecurity from 
the legal point of view are analysed.  

As the basis for the system of national security of Ukraine, the rules of the Constitution of 
Ukraine define the fundamental focus on the protection of cyberspace and critical 
infrastructure of Ukraine. It is important to note that the implementation of the cybersecurity of 
Ukraine is the protection of the rights and freedoms of man and citizen in Ukraine, the interests 
of society and the state, effective functioning of bodies of state power, of the ability to confront 
the challenges and threats in the sphere of high technologies.  

As well the author considers the problems of determining the informational sovereignty of 
Ukraine, identifies and consolidates its legal features, including cybersecurity, which is included as 
part of the overall information security policy in the system of national security of Ukraine. 

Special attention is devoted to the recently adopted normative legal acts in the sphere of 
implementation of cybersecurity in Ukraine, which define the essence and the concept of 
cybersecurity, the basic principles and tasks for its implementation in Ukraine. The article as 
well defines the characteristics of the national system of cybersecurity in Ukraine. 

The basic principles of activities, tasks, and limits of competence of the relevant entities 
ensuring the implementation of cybersecurity in Ukraine are analysed. 

In conclusion the author singles out the main norms of the Constitution of Ukraine that 
recognize cybersecurity as a part of the information component of national security of Ukraine. 

Keywords: security policy, cyberspace, critical infrastructure, sovereignty, challenges and 
threats. 
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The subject of this work is the problem of taxation of land communities and companies 
supervising them, for which there are numerous doubts as regards recognizing them as 
taxpayers of individual taxes. The author has determined that both land communities and the 
companies managing real property of the community are not the taxpayers of Polish income tax, 
turnover tax and property tax. This applies both to the common actions carried out within the 
framework of the land community relating to property (e.g. give to use agricultural land or forest) 
and unusual actions (like to obtain compensation for expropriation land or forest). 

As a taxpayer the author determined natural persons who are shareholders in the 
community and that involve numerous practical problems. It has been also established in the 
work that the problems related to tax subjectivity of the land community derive from ignoring in 
the legislative process findings of the tax law theory relating to legal subjectivity. In turn, 
improvement of the current state requires amendment of existing legislation.  
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The problem of tax subjectivity in Polish tax law is related to the limits in which the 
legislator can, i.a., select entities and then subject of taxation. The impassable legal 
boundary in this range are of course the regulations of the Constitution of the Republic of 
Poland of April 2, 1997 [11] (including the obligation to maintain the principle of correct 
legislation. Although the above theorem seems to be a truism, frequent lack of deeper 
reflection of the legislator on the creation of subsequent tax regulations in connection 
with the need of taking into account the diversity of entities is puzzling. A good example 
illustrating the above problem is the taxation of land communities and companies 
managing them, for which there are numerous doubts as regards recognizing them as 
taxpayers of individual taxes. Importantly, these entities in Polish law are at the same 
time a relic of social relations of the nineteenth century connected with the elimination of 
feudal property in the east of Poland in the territories of Russian and Austrian 
annexation. In turn, the current regulation of the legal status of land communities was 
established in the 1960s. It is also characteristic that regarding the form, these entities did 
not undergo any significant changes in the reform of the political system in the 1990’s. 
Despite the emergence of new institutions in both private and public law (in particular 
administrative and financial law), the communities and companies supervising them 
survived, generating at the same time numerous normative problems in both theory and 
practice. The more bothering is the problem of their subjectivity in contemporary taxes 
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connected with the dilemma, whether the taxpayer is the community, its members or the 
company appointed to exercise the management of the community. This justifies the 
research on this issue, including the need for analysis of courts judicature. It should be 
noted that the aforementioned issues are also important in practice, because the number of 
land communities as of January 1, 2016 amounted 5 100 registered entities with a surface 
area of approx. 107 thou. ha of agricultural land. At the same time, from 1 January 2016, an 
attempt was made to regulate (voluntary) the status of community ownership by 
transforming communities into co-ownership within the meaning of civil law [12]. 

At the beginning of the analysis it should be presented the essence of land 
communities. Historically, land communities were limited property rights, constituting a 
legal form of joint use by authorized farmers of properties owned by other persons, 
private or public [9, p. 63]. Applicable regulations of the Article 1 paragraph 1 of the Act 
of June 29, 1963 on the Management of Land Communities [13], as land communities 
indicate agricultural and forest properties as well as water areas associated with the 
appropriation of users of these properties in the 19th century, this applies to those 
properties that remained in common use of all peasants of the village (settlement). The 
property of such include, i. a., lands granted as a result of enfranchisement of peasants 
and townsmen – farmers for common ownership, joint ownership or common use, a 
certain group or some inhabitants of one or several villages and separated by the title of 
remuneration for abolished easements, resulting from the landowners of the peasants and 
burghers-farmers, for common ownership, joint ownership or joint use of the 
municipality, towns or the general entitled to perform the easement; received by a group 
of inhabitants of one or several villages for common ownership and for joint use by way 
of privileges and donations or acquired for such purpose. The essence of a land 
community is the possibility of its members using property, albeit of a different way 
from the exercise of ownership by co-owners [1, p. 663]. Based on Article 6 paragraph 1 
of the Act on the Development of Land Communities, entitled to participate in the land 
community are natural or legal persons having farms, if in the last year before the date of 
entry into force of the Act on the Development of Land Communities actually benefited 
from this community. Analogical regulation applies to forests and forest lands, but the 
obligatory period of using the real estate entitling to participate in the community is 5 
years before the day of entry the Act into force. 

In accordance with the Article 14 paragraph 1 of the Act on the Development of 
Land Communities, persons entitled to participate in a community of land should 
establish a company for the management of the community and for the proper 
management of land included in this community. Establishment of the company takes 
place by way of a resolution adopted by a majority of votes entitled to participate in the 
community in the presence of at least half of them. The company is a legal person and 
acts on the basis of the statute. The members of this company are persons entitled to 
participate in the land community. At the same time, it should be emphasized that in a 
large number of cases, no companies were appointed to manage, which currently causes 
in practice numerous problems related to their functioning. Supervision over the 
company's activities is carried out by the commune head (mayor, president of the city). In 
courts judicature it is recognized that a company for the management of a community is 
not an organizational structure of this community, because the company does not 
represent the community and is a separate legal entity that acts in its own right and has its 
own bodies [20]. The company is also not the owner of the land of the community, but 
only manages it. Real estate, however, remains in the possession of members of the 
community (the community itself as a specific kind of co-ownership is not an entity that 
can be assigned a legal title to the land). 
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The above-complicated civilian essence of the land community causes, that each 
time, also in connection with the tax entity on the basis of individual taxes, problems 
arise, whether in specific cases the taxpayer is a land community, members of the 
community (natural persons) entitled to participate on a joint-ownership basis, or the 
Company managing the community. 

It also seems necessary to present tax subjectivity in theory of law. In the Polish 
doctrine, M. Kalinowski created the model of the taxpayer, distinguishing the normative 
elements that make up this model [5, p. 92 and n.]. In science, the taxpayer is commonly 
defined by indicating that it is a person (individual) on whose right is an obligation to 
make (pay) a tax benefit [2, p. 165; 7, p. 158; 10, p. 144]. Also in accordance with the 
Article 7 § 1 of the Act of August 29, 1997 Tax Ordinance [14]the taxpayer is a natural 
person, a legal person and an organizational unit without legal personality, subject to the 
power of tax acts to tax liability. In turn, the tax obligation defines Article 4 of the Tax 
Ordinance, according to which this duty is the unspecified obligation of forced financial 
benefit resulting from tax acts in connection with the occurrence of an event specified in 
these acts. Emphasizing the obligation resulting from the set benefits of a public 
institution, the starting point for the theoretical construction of the taxpayer is therefore 
always under the provisions of the Act to pay. The doctrine stresses that in creating tax 
entities, a rational legislator should take into account the assumptions on which the 
proper functioning of legal regulations depends [5, p. 105]. In particular, it should first be 
pointed out that when establishing a given taxpayer unit, the legislator should take into 
account the content of the entire tax law norm, in particular the scope of its hypothesis, 
which consists of the tax state of affairs [8, p. 134]. It is particularly important to consider 
the relationship between the taxpayer and the subject of taxation. The object of taxation is 
the factual or legal act regarding the object indicated in the act, with the occurrence of 
which the legal norm relates to the arising of the obligation to provide tax [10, p. 146]. In 
order for the entity established by the legislator to be a taxable entity, it is necessary for the 
entity to be in the actual or legal situation defined in the norm [5, p. 120].  

Due to the fact that the starting point for the taxpayer's concept is the obligation to 
pay tax, the essential element of the tax entity's construction is also the (potential) 
existence of the taxpayer's assets. Separation of assets is necessary because it allows to 
determine the source from which the payment of tax will take place, enabling the 
implementation of tax liability [5, p. 97].  

Another feature of the theoretical model of the taxpayer distinguished in the doctrine 
is the ability to own and exercise taxpayers' rights and obligations. In the foreground, the 
obligations imposed on the taxpayer come to the fore, with the tax obligation being the 
basic obligation. Referring to the possibility of attributing rights and obligations to the 
taxpayer, in theory it is stated that it is not apparent from the very designation of a given 
entity in the hypothesis of the standard as a taxpayer that he becomes the subject of all 
rights and obligations set out in the norm [5, p. 99]. In the presented theoretical concept 
of the taxpayer, the possibility of constructing a general model of a tax entity in which 
the tax rights and obligations might be presumed, was excluded. For the proper 
functioning of the regulations of tax law, it is therefore necessary to determine in the 
specific law provisions, who, to what extent and in what way is to perform the rights and 
obligations relating to the specific tax, which is particularly important in the situation of 
entities with no counterparts in other than the tax law areas of law [5, p. 103].  

From the theoretical model of the taxpayer presented above, it follows that a rational 
legislator, when selecting a specific unit for a taxpayer, should take into account at least 
three important assumptions: the selected entity should be able to find itself in a situation 
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resulting in the payment of tax, should dispose of a fortune and it should be possible to 
have and exercise the rights and obligations imposed on the taxpayer. The most 
important is the fact that the presented normative model of the taxpayer shows a special 
relationship between the entity and the object of taxation. Since both the subject and the 
object of the tax are based on the attribution of tax liability, it should be recognized that 
these categories are closely related [4, p. 232; 6, p. 88–89]. In conclusion this part, which 
individuals are taxpayers is related not to the isolation of a specific entity from the tax 
state of fact, but to whether a specific situation giving rise to tax liability can be linked to 
it [5, p. 133 and 236]. 

The next issue is to present subjectivity of land community in income tax. 
According to the Article 1 paragraph 1 and 2 of the Act of February 15, 1992 on 
Corporate Income Tax [15] corporate income tax payers are legal persons, capital 
companies in the organization and organizational units without legal personality, with the 
exception of enterprises in succession and companies without legal personality. The 
subject of taxation in the income tax from legal persons, should be also indicated, which 
according to the Article 7 paragraph 1 of the Corporate Income Tax Act, is income 
regardless of the type of income sources from which this income was achieved; in some 
cases, the object of taxation is in turn revenue.  

There is no doubt that the land community is not a legal person and cannot be 
attributed to the status of an organizational unit without legal personality. The taxpayer 
of the corporate income tax may be the Company for the management of the community. 
This Company, although having legal personality, is not the owner of the property (real 
estate constituting the land community), but it has only management functions. As this 
property is the property of persons entitled to participate in the community (natural 
persons), any revenues resulting from acts concerning real estate (e. g. funds obtained 
from leasing or sale of land, compensation for land takeover, etc.) will not affect the 
company. This means that the income will be related to natural persons - shareholders of 
the community. These people, in turn, based on the Article 1 paragraph 1 of the Act of 
July 26, 1991 on Personal Income Tax [16] are taxpayers of personal income tax. In the 
case described, the object of taxation therefore determines the lack of subjectivity of both 
the company and the land community over which the management is exercised. The 
separate issues, non being a subject of analysis in this work is a type of source revenue 
which the achieved benefit is classed to. 

The biggest doubt raises the problem of land community assessment as a taxpayer in 
value added tax (VAT). In accordance with the Article 15 paragraph 1 of the Act of 11 
March 2004 on the Goods and Services Tax [17] taxpayers are legal persons, 
organizational units without legal personality and individuals, running their own 
economic activity, whatever the purpose or result of that activity is. Economic activity 
includes any activity of producers, traders or service providers, including the entities 
raising natural resources and farmers, as well as the activities of persons exercising 
freelance professions. The economic activity includes also actions consisting of use of 
goods or intangible or legal values in continuous manner for business purposes. On the 
basis of the Article 5 paragraph 1 point 1 of the Goods and Services Tax Act, subject to 
taxing shall be i. a. remitted supply of goods and remitted provision of services. In 
accordance with the Article 7 paragraph 1 point 1 of the of the Goods and Services Tax 
Act by the supply of goods it is understood the transfer of right to dispose of property as 
the owner. In turn, according to Article 8, paragraph 1, point 1 of the Goods and Service 
Act, the provision of services is any service for the benefit of a natural person, legal 
person or organizational unit without legal personality, which does not constitute 
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supplying of goods. In connection with the wording of the provisions concerning the 
objective and subjective scope of goods and services tax the doubt arises about whether in 
connection with activities related to the real estate community, taxpayers of this tax is the 
Company or the community or possibly persons entitled to participate in the community.  

The first question which arises is whether the land community can be categorized as 
an organizational unit without legal personality. According to aforementioned reasons 
concerning the essence of the land community, the answer is negative. The subject of tax 
on goods and services can be only those entities which carry out activities within the 
scope of the subject matter of tax (mainly these are various kind of civil law 
transactions). In case of the community, activities connected with for example, the lease 
of land (provision of services), or sale of goods (supply of goods) require legal capacity, 
which the community does not have. It is not in principle organizational unit – the 
subject. There is no, in turn, express provision recognizing the land community as a 
taxpayer, which would allow artificial assignment of taxable operations to this entity [so 
in terms of civil law partnership. – 5, p. 239]. Therefore, the problem of determining 
whether associated with the community action (which is the supply of goods or provision 
of services) is the act performed by the shareholders of the community (natural persons) 
or by the company arises to be solved. As relevant to the resolution of this problem 
according to the judgments of the European Court of Justice (ECJ) of 15 September 2011 
[19] it shall be indicated that whether the given entity with respect to a particular activity 
works as VAT taxpayer requires an assessment of each case relating to factual 
circumstances of the particular case. The ECJ held that the activities associated with 
normal exercising of the ownership right cannot be only their nature regarded as 
economic activities, and the number and range of sales transactions made is not decisive. 
In particular, it is necessary to establish that regarding this activity the person performed 
as a taxpayer i.e. person involving means similar to those used by the merchant, not as 
the person performing the right of ownership in relation to that land. 

By analyzing the company's status as only the manager of Community’s land, it 
should be noted, that it represents the community as an administrator (the manager) of its 
assets and it does not have any income of it. That income is the exclusive property of 
individuals (natural persons) shareholders of the community. In practice, it is assumed, 
however, that legitimacy to act in legal transactions has the company to manage the 
community and to manage properly the land belonging to this community. The courts 
accept that, insofar as the ground community is a set of real estate (agricultural, forestry 
and water reservoirs), involving some entitlements of specific persons, the company, 
which includes all entitled to use this community is a legal institution legitimated to act 
in legal transactions, in matters related to managing and running of the community’s 
land, with full consequences, also in terms of tax effects. So, if the permission to act out 
belongs to the statutory bodies of the company, the-for example- lease of the 
community’s land and delivery of wood, are made by the company and in relation to this, 
it is the taxpayer of the goods and services tax. The company acts for another entity, but 
on its own behalf, which does not exclude the status of a taxpayer [22].  

The abovementioned position even that in some extent resolves the practical 
problems related to determine the taxpayer and to that extent it may be assessed as 
compatible with the principle of the universality of the goods and services tax, is from a 
theoretical point of view, wrong. It cannot be held, that a company set up for the 
management of the community land despite that has legal personality runs economic 
activity within the meaning of the Goods and Services Tax Act. This is not, in fact, the 
company which makes taxed activities. The taxpayers are natural persons entitled to 
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participate in the community. The status of entities engaged in activities related to the 
subject of taxation can be assigned in fact to them. In this place the practical problem 
arises associated with a large number of shareholders in a typical community, and that in 
the event they are considered as entrepreneurs within the meaning of the Goods and 
Services Tax Act, it will be necessary to maintain their obligation to register and other 
instrumental duties (filing the declaration, issue an invoice, etc.). There is no doubt that 
aforementioned circumstances in the event of recognizing the shareholders of the 
community as a taxpayer might completely paralyze the possibility of making taxable 
activities. It seems that de lege ferenda would be necessary, therefore, clear indication of 
the community in the regulations of the Goods and Services Tax Act as a taxpayer in 
order to bind that entity to the subject of taxation.  

The next problem is subjectivity of land community in property taxes. The Polish 
system of property taxes consist of three taxes taxing estates: real estate tax, agricultural 
tax and forestry tax. In respect of real property taxes the problem arises, whether the 
taxpayer of property tax, agricultural and forestry tax from the land of the community is 
the Company set up to manage these communities, or the taxpayers are members of the 
Community (as the co-owners). It should be rejected from the aforementioned possibility 
of being a taxpayer by the community on its own. 

In accordance with the Article 3 paragraph 1 point 1 of the Agricultural Tax Act, the 
taxpayer of this tax are i. a. legal persons and natural persons who are the owners of 
agricultural land. In turn, in accordance with the Article 3 paragraph 1 point 1 of the 
Local Taxes and Fees Act taxpayers of property tax are natural persons, legal persons, 
organizational units, including companies without legal personality that are property 
owners or their parts or construction works or their parts. Taxpayers of the forestry tax in 
accordance with the Article 2 paragraph 1 of the Act of 30 October 2002 on Forestry Tax 
[18] are legal persons, organizational units, including companies without legal personality, 
that own forest, self-contained holders of forest or forest holder of perpetual usufruct or 
forest, holders of forests owned by the State Treasury or local government units. In the 
event of co-ownership of real estate, agricultural land and forest they represent a separate 
subject of taxation and the tax obligation is jointly and severally on all co-owners (vide: 
Article 3, paragraph 5 of the Agricultural Tax Act, Article 3, paragraph 4 of the Local 
Taxes and Fees Act, Article 2 paragraph 4 of the Forestry Tax Act). 

It must be held that the way in which is made assessment of tax subjectivity of the 
companies for development of the communities under the laws governing real estate tax 
and agricultural tax in case law of administrative courts [21] is wrong. In particular, the 
courts when determining tax personality limit themselves in the course of interpretation 
of the original content of the Article 3 paragraphs 1 of the Agricultural Tax Act and 
Article 3 paragraphs 1 of Local Taxes and Fees Act, which indicate the possible 
taxpayers of property tax and agricultural tax and the courts are in the opinion that the 
inclusion legal persons there is sufficient to recognize the company as a taxpayer of the 
land it manages. I cannot agree with the aforementioned view, and it should be 
considered as a valid position according to which, the natural persons who are the 
participants of the land community are the taxpayers of estate tax, agricultural tax and 
forestry tax, and in order to justify the position it is necessary to refer to theoretical 
recognition of tax subjectivity. 

At the same time the most important is that from a normative model of the taxpayer 
derives a special relationship linking the entity and the subject of taxation. Because both 
the subject and the object of the tax are based on the assigned tax liability, it should be 
considered that these categories are closely linked. Which entities are taxpayers is 



Р. Majka 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 

 

186 

associated not with isolating a specific entity from tax factual situation, as this had been 
done in the appealed court verdict but with that, whether special situation emerging tax 
obligation can be assigned with that. In case of a company created solely to manage the 
land community and properly manage land forming part of the community there is no 
connection with the subject of taxation (i.e., the property of the land). So, for determination 
of taxpayer only the legal status of the company as a legal person is therefore irrelevant. 
The company in connection with the management of the land may, at most, specify each 
other solely as the land «holder", which does not have the status of property taxes taxpayer. 
Another issue affecting the subjectivity, which should be considered is whether the 
extracted property can be attributed to the company, which has the right to dispose and in 
the, for example, situation of enforcement proceedings, it will be carried out from the 
capital of that company. Because the company is not the owner of the land, it does not have 
the separated assets, which it could dispose and thereby be liable – for example – for tax 
liabilities of property taxes. Also in doctrine, it is considered that in case of the land 
communities tax obligation in the agricultural tax is on all co-owners of the land. The only 
exception from applying of the Article 3, paragraph 5 of the Agricultural Tax Act in theory 
indicates a situation in which only one from the co-owners of the community uses the land 
in its entirety. It is stressed at the same time, that the land of the community is used as a 
rule by several co-owners, which causes that the obligation to pay agricultural tax is on 
everyone, even those who does not use land at all [3, p. 399–400]. 

In conclusion, the interpretation of the rules of substantive law in terms of 
subjectivity cannot ignore the essential aspect of tax subjectivity in real estate, agriculture 
and forestry tax, which is the relationship with the subject to taxation.  

In general summary the analysis of existing regulations in the field of the 
recognition of land community for the taxpayer of income tax, goods and services tax 
and property taxes leads to an undisputed conclusion that land community itself is not a 
taxpayer of any from these taxes. This applies both to the common actions carried out 
within the framework of the community relating to property (e.g. give to use) and 
unusual actions (to obtain compensation for expropriation). At the same time from 
performed considerations it arises that the taxpayer of any of these taxes is not also a 
company set up to manage the real estate community. Although there is lack of a 
homogenous judicature of administrative courts, referring to the theory of tax law it 
should be stated, that the company cannot be bound to the taxed activities. Taking into 
consideration the other current problems of interpretation concerning the subjectivity in 
individual taxes (as example should be given taxation of civil law partnership, budget 
facilities and non-public health care facilities), the quality of tax legislation, which the 
legislator forms ignoring the doctrine about subjectivity should be evaluate critically. 
This causes disputes related to the evaluation of the various entities, as taxpayers of 
specific taxes. From the point of view of both taxpayers and tax authorities it creates a 
state of uncertainty, that the easiest way to remove would be amendment of legal 
provisions. The possible amendment does not require radical changes with regard to the 
substance of the tax itself. In turn, the range of issues that the aforementioned 
amendment should concern of indicates current case-law of the administrative courts.  
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СУБ’ЄКТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ГРОМАД 
У ПОЛЬСЬКОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  

П. Майка 
Університет Жешув  

16 C, Tadeusz Rejtan al., Жешув, Польща, 35001, 
e-mail: pmajka@univ.rzeszow.pl 

Предметом цієї статті є проблема оподаткування земельних громад та компаній, що 
контролюють їхню діяльність, оскільки є низка сумнівів щодо їх визнання платниками 
індивідуальних податків. Ці суб’єкти у польському законодавстві є залишками соціальних 
відносин ХІХ століття, пов’язаних зі скасуванням феодальної власності у Східній Польщі 
на землях, анексованих російською та австрійською державами. Своєю чергою, чинне 
законодавство про правовий статус земельних громад було прийняте у 1960 роках. 
Також важливо зазначити, що відносно форми ці суб’єкти не змінювалися під час 
реформи політичної системи 1990 років. Незважаючи на появу нових інституцій у 
приватному та публічному праві (зокрема в адміністративному та фінансовому праві) 
земельні громади та компанії, що контролюють їхню діяльність залишилися, чим 
спричинили велику кількість проблем у теорії та на практиці. Потрібно зазначити, що ці 
проблеми також є важливими на практиці, тому що кількість зареєстрованих земельних 
громад досягла 5 100, а площа земель 107 тис. гектарів. Тому юридичний аналіз 
земельних громад у польському податковому законодавстві у контексті структури 
оподаткування є виправданим. У процесі проведення такого аналізу важливо 
використати теоретичну модель платника податків, розрізняючи нормативні елементи, 
що складають цю модель, яку розробив професор М. Каліновскі. З теоретичної моделі 
платника податків випливає, що раціональний законодавець при виборі певного виду 
платника податків повинен брати до уваги щонайменше три важливі аспекти: платник 
податків має знати, як правильно сплачувати податок, мати можливість здійснити оплату 
та мати можливість здійснювати права та обов’язки платника податків. 

Беручи до уваги вказані вище теоретичні узагальнення та чинне законодавство, 
автор дійшов висновку, що земельні громади та компанії, що контролюють їхню 
діяльність не є платниками податку на доходи фізичних осіб, податку з обороту та 
податку на майно. Автор визначив поняття фізичних осіб, які є учасниками земельної 
громади, та охопив низку практичних проблем. Також було встановлено, що проблеми, 
які стосуються суб’єктності земельної громади походять від ігнорування результатів 
теоретичних досліджень щодо юридичної правосуб’єктності. При цьому для розв’язання 
вказаних проблем, потрібні зміни у чинному законодавстві. 

Ключові слова: платник податків, податок на прибуток, податок на нерухомість, 
сільський податок, лісове оподаткування. 

Стаття: надійшла до редакції 05.09.2018 
прийнята до друку 01.11.2018 
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ПРО СВОБОДУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

П. Пилипенко, О. Рим 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Статтю присвячено з’ясуванню права на вільне пересування працівників та деяких 
інших осіб з метою працевлаштування у Європейському Союзі. Проаналізовано зміст 
свободи переміщення працівників та охарактеризовано відповідні можливості осіб, які 
працюють або ж шукають роботу. Відзначено, що поняття «працівник», незважаючи на 
його доволі широке використання, у правових актах ЄС не розкрито. Водночас з’ясовано 
ознаки цього поняття, що були напрацьовані Судом Європейського Союзу. 

Розглянуто право на вільне пересування у межах ЄС інших категорій осіб, що є 
фактично зайнятими, але, за формальними ознаками їхня зайнятість не вважається трудо-
вими відносинами найманої праці. Наголошено, що особи, які провадять індивідуальну 
підприємницьку діяльність не можуть скористатися свободою вільного пересування, адже 
на них поширюються правила щодо вільного переміщення послуг.  

Обґрунтовано, що свобода вільного пересування не є абсолютною та підлягає певним 
обмеженням. Зокрема, вона може бути обмежена заради забезпечення публічного порядку, 
громадського здоров’я та громадської безпеки. 

Подано класифікацію правових актів ЄС, які визначають свободу переміщення праців-
ників у межах Європейського Союзу та гарантують можливість вільного пересування за 
членами їхніх сімей і деякими іншими категоріями осіб. 

Ключові слова: акти Європейського Союзу, міжнародно-правове регулювання, праце-
влаштування, право на вільне пересування. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.189 

Правила вільного пересування осіб у Європейському союзі нормативно закріплені 
ще у 1957 р. Зокрема, положення ст. 3 та 48–51 тогочасної редакції Римського 
договору про створення Європейського економічного співтовариства стосувалися 
трудової міграції та становища працівників-мігрантів. Щоправда, коло суб’єктів права 
на вільне пересування з метою працевлаштування, незважаючи на його часте 
використання, у правових актах ЄС не розкрито. Натомість цей термін неодноразово 
тлумачили і пояснювали у рішеннях Суду Європейського Союзу. Враховуючи це, 
аналіз та систематизація характерних ознак цього поняття є необхідними. 

Різні аспекти правового забезпечення вільного пересування працівників у 
Європейському союзі стали предметом дослідження таких учених, як А. Ризаєва 
[6], А. Кренбок [5, с. 113–124], А. Вакуленко [5, с. 91–113], Р. Петров [5, с. 91–124], 
Ю. Кашкін [4, с. 87–102] та інші. Однак, окрім працівників, право на вільне 
пересування надається й іншим особам, які мають на меті працевлаштуватися у 
країнах ЄС, а тому існує потреба з’ясувати коло суб’єктів, які вправі вільно 
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пересуватися в межах цієї спільноти та виокремити характерні особливості 
реалізації цього права кожним із них. 

Відомо, що ліквідація будь-яких перешкод щодо вільного переміщення 
робочої сили, товарів, послуг та капіталу вважається одним із принципових завдань 
спільного ринку ЄС. У чинній редакції Договору про функціонування ЄС (далі – 
ДФЄС) питанням вільного міждержавного пересування осіб присвячено главу 1 
Розділу 4 «Свобода пересування осіб, послуг та капіталу» [21]. Згідно зі ст. 45 
ДФЄС у межах Європейського Союзу вільне переміщення працівників забезпе-
чується шляхом заборони будь-якої дискримінації за ознакою національності 
(громадянства) щодо працівників, які є громадянами держав – членів ЄС, з питань 
зайнятості, винагороди за працю, а також інших умов праці. 

Згідно з ДФЄС свобода переміщення з метою працевлаштування передбачає 
право: 

1) приймати актуальні пропозиції щодо працевлаштування;  
2) вільно пересуватися в межах території держав-членів з метою наступного 

працевлаштування;  
3) перебувати на території держави-члена з метою працевлаштування згідно з 

положеннями, що регулюють працевлаштування громадян цієї держави, які 
визначені в законах, підзаконних та адміністративних актах;  

4) залишатися на території держави-члена після припинення трудових відносин. 
Правом вільного пересування можуть скористатись як працівники, так і члени 

їхніх сімей. Договір про функціонування ЄС, попри неодноразове використання 
терміна «працівник», не містить визначення цього поняття. Не розкривається воно 
і в інших актах первинного права ЄС. 

Про зміст цього терміна можемо опосередковано дізнатися зі ст. 1 Регламенту 
1612/68 від 15 жовтня 1968 р. про вільне пересування працівників у межах 
співтовариства [20]. Зокрема, працівниками вважають тих осіб, які працюють за 
наймом та є громадянами країни-члена ЄС. Тобто, європейське законодавство 
поняття «працівник» розкриває через вид зайнятості такої особи (праця за наймом) 
та через приналежність до громадянства ЄС [4, с. 91–92], сприймаючи таким 
способом його класичне трактування, що є загальноприйнятим у трудовому праві.  

Виникнення такого правового інституту, як «громадянство Європейського 
союзу» пов’язують із підписання в 1992 р. Договору про ЄС. Згідно зі ст. 17 цього 
Договору, громадянами Європейського союзу однозначно визнають усіх осіб, які є 
громадянами країн-членів ЄС. Уточнення цих положень відбулося 1997 р. Зокрема, 
за Амстердамським договором громадянство ЄС лише доповнює, а не замінює 
громадянство країн-членів ЄС [6]. 

Власне бачення поняття «працівник» пропонував свого часу Суд Європейсь-
кого Союзу. Ще у 1964 р. у справі за позовом Хоекстра Суд ЄС наголошував на 
необхідності розширеного тлумачення цього терміна [6]. Аналіз судових справ 
Суду ЄС дає змогу зробити висновок про те, що працівниками як суб’єктами 
права на вільне переміщення у межах ЄС визнають осіб, які є громадянами 
країни-члена ЄС та: 

1) виконують роботу за наймом упродовж певного часу під керівництвом та 
для іншої особи, за що отримують винагороду [18]; 

2) дійсно й ефективно виконують роботу за наймом незалежно від умов 
винагороди та робочого часу (йдеться про роботу на умовах неповного робочого 
часу і, як наслідок, отримання заробітної плати, нижчої ніж мінімально гарантова-
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ний її рівень. При цьому не має значення чи має працівник додаткові джерела 
доходу)1 [12; 13]. 

У своєму рішенні від 3 липня 1986 р. у справі за позовом Дебори Лорі-Блюм 
[18] Суд Європейського Союзу наголосив, що поняття «працівник» визначається 
винятково за правом ЄС, а не національним законодавством країн-членів. Більше 
того, тлумачити його, керуючись національним законодавством не можна, адже це 
зумовить відмінності у розумінні свободи пересування працівників і, у підсумку, 
створить перешкоди для повної її реалізації [6].  

Інтерпретація цього поняття повинна відбуватися залежно від змісту та обсягу 
прав і обов’язків суб’єктів трудових правовідносин. А тому за своїм статусом 
працівниками у розумінні ст. 45 ДФЄС можуть вважатися громадяни країни-члена 
ЄС, які є професійними стажерами [15], науковими працівниками [7], професій-
ними спортсменами та навіть сантехніками релігійних громад, проститутками і 
деякі інші категорії осіб [5, с. 94]. 

Окрім працівників, право на вільне переміщення у межах ЄС визнають також 
за громадянами країни-члена ЄС, які вперше шукають собі роботу в іншій країні 
ЄС [14]. Період пошуку роботи не обмежується будь-якими часовими межами. А 
особа, яка шукає роботу вправі отримувати допомогу по безробіттю упродовж 3-х 
місяців. За законодавством окремих країн-членів ЄС цей термін дорівнює шести 
місяцям. Більше того, якщо після спливу шестимісячного терміну особа зможе 
довести, що вона продовжує шукати роботу і має реальний шанс бути найнятою, то 
її не можна примусити залишити країну перебування [6]. 

Свободою на вільне пересування у межах ЄС вправі також скористатися 
особи, що є фактично зайнятими, але за формальними ознаками їхня зайнятість не 
вважається трудовими відносинами найманої праці. Зокрема, у справі за позовом 
Удо Стейман Суд ЄС ствердив, що, незважаючи на відсутність трудового договору 
та регулярної виплати заробітної плати у грошовій формі, робота члена релігійної 
общини може вважатися найманою працею. Адже, на переконання Суду, така 
робота мала істинну економічну цінність для общини, а їжа та житло, які натомість 
отримував член общини, можуть вважатися платою за роботу [10]. 

У цьому контексті варто згадати також інших осіб, які не вважатимуться 
найманими працівниками у розумінні ст. 45 ДФЄС, а отже, не можуть претен-
дувати на отримання відповідного статусу. Йдеться про осіб, професійна діяльність 
яких є настільки незначною, що вона вважається додатковою та несуттєвою 
порівняно з основною діяльністю відповідних осіб [16].  

Варто відзначити, що у разі припинення найманим працівником його трудової 
діяльності та вступу, наприклад, на очну форму навчання за спеціальністю, що не 
має зв’язку з його актуальною професією, він втрачає можливість вільного пересу-
вання відповідно до ст. 45 ДФЄС [16].  

Особи, які проводять індивідуальну підприємницьку діяльність також не 
можуть скористатися свободою вільного пересування, адже на них поширюються 
правила щодо вільного переміщення послуг. 

Свобода переміщення працівників також не поширюється на державних служ-
бовців. Відповідно до висновків Суду ЄС у справі Паблік Емплоїз державною 

––––––––– 
1 У рішенні у справі Левін Суд ЄС уточнив, що метою вільного пересування працівників є 

підвищення рівня життя людей у Євросоюзі. Саме тому неповна чи часткова зайнятість повинні 
включатись у поняття «наймана праця», адже такий вид зайнятості допомагає обрати найоптимальніший 
режим роботи. 
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службою вважається обіймання посад, які прямо чи опосередковано пов’язані з 
здійсненням державної влади згідно з публічним правом, а також діяльність щодо 
виконання обов’язків, спрямованих на захист спільних інтересів держави або ж 
органів державної влади. Назване рішення Суду ЄС також наводить перелік посад, 
зайнятість на яких не вважається державною службою. Це, наприклад, машиніст 
поїзда бельгійської залізниці або ж медсестра французької державної лікарні. 
Служба у поліції, військова служба як і робота державних службовців вищих рівнів 
вважається державною, а не найманою працею [6]. 

Окрім самих найманих працівників свободою вільного пересування вправі 
скористатися також і члени їхніх сімей. Ст. 2 Директиви 2004/38 від 29 квітня 
2004 р. надає право вільно переміщуватись і проживати на території держав-членів 
ЄС членам сім’ї працівника, до яких належать: чоловік чи дружина, які пере-
бувають у офіційно зареєстрованому шлюбі; партнер з яким громадянин держави-
члена ЄС офіційно зареєстрував партнерство відповідно до законодавства будь-
якої держави-члена ЄС, якщо згідно із законодавством країни перебування такі 
партнерства вважаються еквівалентними шлюбу; прямі нащадки громадянина 
держави-члена ЄС, які не досягли 21 року або перебувають на його утриманні, а 
також прямі нащадки другого з подружжя або партнера; родичі по прямій 
висхідній лінії, які перебувають на утриманні громадянина держави-члена ЄС, та 
такі ж родичі другого з подружжя чи партнера [1]. 

Права членів сім’ї працівника, які не є громадянами ЄС, вважаються похід-
ними від прав та обов’язків працівника-громадянина ЄС. Саме тому, вони існують 
доти, допоки працівник зберігає свій статус.  

Водночас, обсяг прав та обов’язків самого працівника та членів його сім’ї не є 
тотожним. Зокрема, у справі Лєбон Суд ЄС постановив, що члени сім’ї працівника 
мають лише право рівного доступу до найманої праці, а не рівні з громадянами ЄС 
права на соціальні та податкові пільги [6]. 

Більше того, втрата статусу члена сім’ї працівника може бути підставою для 
порушення клопотання про видворення екс-члена сім’ї працівника за межі ЄС. 
Наприклад, у разі офіційного оформлення розлучення або окремого проживання [6].  

Відповідно до ст. 3 Директиви 2004/38 держави-члени ЄС, які приймають 
трудових мігрантів, відповідно до їхнього внутрішньо-національного законодавст-
ва повинні сприяти в’їзду на їхню територію і подальшому проживанню: 

– будь-якого іншого члена сім’ї працівника незалежно від його громадянства 
на якого не поширюються положення ст. 2 Директиви 2004/38, якщо у країні 
походження він перебуває на утриманні або є членом домашнього господарства 
громадянина ЄС, що користується правом проживання як основного суб’єкта на 
території ЄС, або якщо громадянин ЄС з огляду на стан здоров’я такого члена сім’ї 
в обов’язковому порядку повинен особисто піклуватися про нього; 

– партнера, з яким громадянин ЄС перебуває у стійких відносинах у разі 
їхнього належного підтвердження. 

Особи, які не є громадянами держави-члена ЄС (громадяни третіх країн) теж 
можуть скористатися свободою вільного пересування територією ЄС. Це стало 
можливим у результаті здійснення низки заходів щодо гармонізації законодавства 
ЄС з питань вільного переміщення та проживання громадян третіх країн на 
території країн-членів. Серед актів, які закріплюють право вільного переміщення 
найманих працівників – громадян третіх країн, варто назвати Директиву 
2003/109/ЄС від 25 листопада 2003 р. про статус громадян третіх країн, які 
проживають на довготривалій основі [9], Директиву 2003/86/ЄС від 22 вересня 
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2003 р. про право на сімейне возз’єднання [8], Директиву 2004/114/ЄС від 13 грудня 
2004 р. про умови допуску громадян третіх країн з метою освіти, обміну тими, хто 
навчається, неоплачуваної професійної підготовки або волонтерської діяльності [3] та 
Директиву 64/221/ЄС від 25 лютого 1964 р. про координацію спеціальних заходів 
щодо іноземців з питань переміщення і проживання, допустимих з міркувань гро-
мадського порядку, суспільної безпеки і суспільної охорони здоров’я [2]. 

Особливо варто наголосити, що свобода вільного пересування в ЄС не є 
абсолютною. Вона може обмежуватися з міркувань забезпечення публічного поряд-
ку та громадського здоров’я, а також гарантування громадської безпеки [21]. 
Зокрема, Директивою 64/221/ЄС від 25 лютого 1964 р. було визначено процедуру 
застосування відповідних обмежень [2]. За правилами ст. 3 вказаної Директиви 
доцільність запровадження обмежень щодо вільного переміщення працівників з 
метою забезпечення публічного порядку та гарантування громадської безпеки по-
винна обґрунтовуватися винятково особистою поведінкою певної особи [2]. При 
цьому наголошено, що наявність непогашеної судимості не є підставою для застосу-
вання обмежувальних заходів. Так само як і закінчення терміну дії документів, що 
підтверджують особу, і на підставі яких вона змогла в’їхати на територію держави – 
члена ЄС, не може бути підставою для видворення цієї особи з країни. 

Підставами для відмови у в’їзді на територію ЄС, у тому числі і з метою 
працевлаштування, а також у наданні права на перше поселення на території ЄС з 
міркувань охорони громадського здоров’я можуть бути захворювання та недуги, які 
вказані у спеціальному додатку до Директиви 64/221/ЄС. Якщо ж відповідні 
захворювання чи недуги особа набуде вже після законного в’їзду на проживання на 
територію ЄС, то їх наявність не може вважатися достатньою підставою для 
видворення особи, а також для відмови у продовженні дії дозволу на проживання [2]. 

Варто зазначити, що правила, які регулюють підстави та порядок запровадження 
обмежень свободи пересування працівників неодноразово були предметом розгляду 
Суду ЄС. Зокрема, у своєму рішенні у справі за позовом Івонн ван Дуйон Суд вказав, 
що участь в організації, діяльність якої вважається протиправною на території 
держави-члена ЄС, яка приймає працівника, відкрита підтримка такої організації 
характеризує особу працівника та його поведінку, а отже, може бути підставою для 
застосування обмежувальних заходів з метою забезпечення публічного порядку та 
громадської безпеки [19]. У цьому ж рішенні Суд наголосив, що оцінка поведінки 
особи як підстава для застосування відповідних обмежень може різнитися залежно 
від країни-члена ЄС. Відтак, якщо держава-член ЄС визнає певну діяльність про-
типравною і такою, що суперечить публічному порядку та шкодить громадській 
безпеці, то підтримка такої діяльності може бути підставою для застосування певних 
обмежувальних заходів щодо працівника [19]. 

У справі Бушере Суд констатував, що злочинна поведінка у минулому не може 
бути підставою для застосування обмежувальних заходів, якщо немає достатнього 
обґрунтування того, що така поведінка серйозно загрожує публічному порядку чи 
громадській безпеці і спроможна порушити основоположні інтереси суспільства [17]. 

Як бачимо, правові акти ЄС з питань вільного пересування працівників сто-
суються не лише цієї категорії осіб, а й можуть застосовуватися до тих, хто 
законно в’їхав на територію ЄС для пошуку роботи. Члени сім’ї наведених кате-
горій осіб теж користуються свободою вільного пересування за певних, визначених 
законодавством ЄС, умов. 

З огляду на це вважаємо за потрібне поділити акти ЄС, що регулюють 
відповідні відносини на дві групи. До першої з них віднесемо ті акти, які 
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регулюють порядок реалізації права на вільне пересування працівників-громадян 
ЄС та членів їхніх сімей (Договір про функціонування ЄС [21], Регламент 1612/68 
від 15 жовтня 1968 р. про вільне пересування працівників у межах співтовариства 
[20], Директива 2004/38 від 29 квітня 2004 р. про право громадян Союзу і членів 
їхніх сімей вільно переміщуватись і проживати на території держав – членів ЄС 
[1]). До другої ж групи належатимуть ті акти, які закріплюють правила праце-
влаштування в ЄС громадян третіх країн (Директива 2003/109/ЄС від 25 листопада 
2003 р. про статус громадян третіх країн, які проживають на довготривалій основі 
[9], Директива 2003/86/ЄС від 22 вересня 2003 р. про право на сімейне 
возз’єднання [8], Директива 2004/114/ЄС від 13 грудня 2004 р. про умови допуску 
громадян третіх країн з метою освіти, обміну тими, хто навчається, неоплачуваної 
професійної підготовки або волонтерської діяльності [3], Директива 64/221/ЄС від 
25 лютого 1964 р. про координацію спеціальних заходів щодо іноземців з питань 
переміщення і проживання, допустимих з міркувань громадського порядку, 
суспільної безпеки і суспільної охорони здоров’я [2]). 
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ON FREEDOM OF EMPLOYEES’ MOVEMENT 
IN EUROPEAN UNION 

P. Pylypenko, O.Rym 
Ivan Franko National University of Lviv, 

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000 
e-mail: olena.rym@lnu.edu.ua 

The article is devoted to the clarification of the right to free movement of employees and 
some other persons with the purpose of employment in the European Union. The content of 
the freedom of employees’ movement is analysed and the respective capabilities of people 
who work or are looking for work are described. It is noted that the term «employee», despite 
its widespread usage, is not disclosed in legal acts of the EU. At the same time, features of 
this notion, which were developed by the Court of the European Union, are clarified. 

The authors research the right to free movement within the EU of other categories of 
persons who are actually employed, but at the same time with regards to formal features their 
employment is not considered as a labor relations of hired labor. It is noted that persons who 
carrying out individual entrepreneurial activities can not benefit from the freedom of movement, 
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since they are subject to the rules on the free movement of services. Also, the freedom of 
movement of employees does not apply to civil servants. 

Attention is drawn to the fact that not only the employees, but also members of their families 
are entitled to freedom of movement. The rights of family members of an employee who are not 
EU citizens are considered to be derived from the rights and obligations of a worker, who has the 
EU citizenship. That is why they exist as long as the employee retains his status. 

It is argued that the freedom of movement is not absolute and can be subjected to certain 
restrictions. In particular, it may be restricted with regards to public order, public health and 
public safety. It is mentioned that the existence of unterminated conviction is not a ground for 
the application of restrictive measures. Like the expiry of the validity of the identity documents, 
which were the base for the entrance to the territory of a Member State, can not be the reason 
for the expulsion of that person from the country. 

The article describes the classification of EU legal acts that determine the freedom of 
movement of employees within the European Union and guarantee the free movement of 
members of their families and certain other categories of persons. It is proposed to divide the 
EU acts regulating the relevant relations into two groups. To the first one, the authors include 
the acts that regulate the implementation of the right to free movement of EU employees and 
their family members. The second group consists of those acts that establish the rules of 
employment in the EU for third-country nationals. 

Keywords: acts of the European Union, international legal regulation, employment, right 
to free movement. 
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ЗАСАДНИЧА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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Розглянуто особливості застосування деяких норм Конституції України. Наголошено 
на важливості дотримання правила про те, що норми Конституції України формують 
основу для прийняття законів та інших нормативно-правових актів, окрім того, вони мають 
й вищу юридичну силу та пріоритетне значення не тільки при їх прийнятті, а також при 
ратифікації міжнародних актів.  

Доведено, що ч. 2 та ч. 5 ст. 43 Конституції України частково перечать одна одній з 
огляду на те, як їх застосовують у діючому трудовому законодавстві. Вирішення цієї 
ситуації вбачається у внесенні змін до Конституції України і скасування ч. 5 ст. 43 КУ в 
частині заборони праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах. 

Ключові слова: норми конституції, трудове законодавство, рівність, примусова праця. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.199 

Загальновідомим є той факт, що Конституція є основним законом України, 
який визначає державний устрій, порядок і засади функціонування представ-
ницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов’язки 
держави, суспільства та громадян. При цьому інші законодавчі акти, приймають на 
її основі і повинні відповідати їй. 

Серед науковців дослідженням ролі та значення норм Конституції України 
займалися В. Венедіктов, Н. Болотіна, В. Буряк, Р. Кондратьєв, П. Пилипенко, 
С. Синчук та інші. 

Метою статті є дослідити роль та значення Конституції України для розвитку 
трудового права. 

Оксфордський словник англійської мови визначає термін «конституція» як 
«сукупність основоположних принципів (засад) або створених прецедентів, відпо-
відно до яких здійснюється управління державою чи іншою організацією» [6]. 
Щодо правил застосування таких засад на практиці існують різні позиції науковців. 
Так, Н. Маленін стверджує, що певні конституційні норми фактично є поло-
женнями, які тільки завдяки іншим правовим приписам і тільки в поєднанні з ними 
визначають поведінку учасників суспільних відносин [1, c. 13]. Така позиція є 
дещо неоднозначною і потребує додаткового обґрунтування. Оскільки, як записано 
в самій Конституції України в ч. 2 ст. 8, норми Конституції України є нормами 
прямої дії. А звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини 
та громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 

Окрім того, у науці виокремлюють два способи закріплення конституційних 
норм (безпосередній та опосередкований), які в подальшому запропоновано 
визначати як конституційні засади. Безпосереднє закріплення має місце, коли 
засада закріплюється в нормі (норма-засада). Тому як правило це норми узагаль-
неного характеру, які деталізуються у чинному законодавстві. Наприклад, ч. 2 
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ст. 43 КУ закріплює, що держава створює умови для повного здійснення 
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 
трудової діяльності (рівний доступ до праці), ч. 3 ст. 43 КУ заборона примусової 
праці тощо. Натомість опосередковані засади безпосередньо не закріплені в 
конституційних нормах, а містяться у декількох нормах. Право на оплату праці, як 
конституційна засада, визначається через наступні положення визначенні ч. 4 
ст. 43 КУ закріпляє за кожним право на заробітну плату, не нижчу визначеної 
законом, а також у її ч. 7 як право на своєчасне одержання винагороди за працю 
[5, с. 5]. Такі конституційні норми-засади формують основу, своєрідне підґрунтя 
для прийняття інших норм законодавства у нашій країні, а тому мають найвищу 
юридичну силу відносно інших норм. 

Водночас не можна оминути увагою і той факт, що хоча чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України, проте їхнє укладення, можливе 
тільки за умови, що норми такого договору не суперечать нормам Конституції 
України (ст. 9). Крім того, укладення такого міжнародного договору, якщо його 
норми суперечать змісту нашого Основного закону, можливе тільки після внесення 
відповідних змін до останньої. 

Отже, норми Конституції України формують основу для прийняття законів та 
інших нормативно-правових актів, також вони мають і вищу юридичну силу та 
пріоритетне значення не тільки при прийнятті цих актів і при ратифікації між-
народних актів. Тому не допускається прийняття нормативних актів, норми яких 
суперечать чи не відповідають конституційним нормам. Отже, норми Конституції 
України мають засадниче значення для формування трудового права. Цей висновок є 
своєрідною константою в нормотворенні і повинен завжди дотримуватися. Проте він 
так і залишився теоретичним, адже на практиці він не виконується.  

Статтею 43 Конституції України гарантовано кожному право на працю, що 
охоплює можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на 
яку вільно погоджується. Це не означає, що держава бере на себе зобов’язання щодо 
працевлаштування кожного працездатного громадянина, створити йому робоче місце 
тощо, а тільки створює умови, щоб право на працю могло реалізуватися кожним, хто 
цього прагне. У ч. 2 названої статті зазначено, що держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії 
та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, 
підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Для реалізації цієї 
норми, зокрема, створюються відповідні служби, які допомагають бажаючим у пошуку 
підходящої роботи (наприклад, Державна служба зайнятості). При цьому 
забороняється використання будь якого примусу до праці.  

Так у ч. 3 ст. 43 Конституції України також закріплено, що не вважається 
примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також 
робота чи служба, яку виконує особа за вироком чи іншим рішенням суду або 
відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Отже, за наявності 
тільки цих виняткових обставин залучення до такого виду роботи чи служби не 
вважатиметься примусовою працею, крім того, у разі її невиконання до особи 
можуть застосовувати покарання. При цьому ані закони, ані ратифіковані 
міжнародні договори цей перелік не можна коригувати, аж доки не буде внесено 
зміни до Основного закону України, адже це суперечитиме конституційним нормам. 

Проте чіткого визначення, що до такої праці належить, у національному 
законодавстві нема. От тільки у Конвенції МОП № 29 «Про примусову чи обов’яз-
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кову працю», яку було ратифіковано ще у 1956 р., зазначено, що примусовою 
працею є будь-яка робота або служба, що її вимагають від будь-якої особи під 
загрозою покарання і для якої ця особа добровільно не запропонувала своїх послуг. 
Очевидно, що ознаками примусової праці за цим визначенням є загроза покарання 
за невиконання наказу, зокрема роботодавця, та те, що особа (наприклад, 
працівник) не надала добровільно своєї згоди на виконання тієї чи іншої послуги 
(роботи). Така норма Конвенції № 29 поширює свою дію і на територію України, 
оскільки ратифікована, а отже, є частиною національного законодавства. 

Так, ч. 2 ст. 33 КЗпП України закріплено, що власник або уповноважений ним 
орган має право перевести працівника строком до одного місяця на роботу 
необумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана 
працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків 
стихійного лиха, епідемій, виробничих аварій, а також інших обставин, які став-
лять або можуть ставити під загрозу життя чи нормальні умови людей, з оплатою 
праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою 
роботою. Оскільки працівник на залучення його до роботи за таких випадків не 
надає свою згоду, то такі обставини не вважатимуться примусовою працею тільки 
за умови, що вони не суперечать ч. 3 ст. 43 Конституції України. 

З цього приводу зауважимо, що з 1945 р. в міжнародному праві поняття 
«надзвичайний стан» замінив собою терміни «стан війни» і «облогове положення». 
Тому це поняття має обмежене значення і не охоплює своїм змістом стихійні лиха, 
що дуже часто служать виправданням призупинення державою здійснення прав 
людини. Національний законодавець вирішив дещо розширити цей термін. З 
огляду на зміст норм Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», 
зокрема його ст. 1 [4], до нього також буде входити, зокрема, виникнення особливо 
тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного 
лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, 
пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних 
верств населення, тому ч. 2 ст. 33 КЗпП не суперечить положенням нашого 
Основного закону. 

Натомість ст. 71 КЗпП України, яка визначає порядок залучення працівників 
до роботи у вихідні дні, є не такою однозначною. По-перше, згоду на залучення 
працівників до роботи у вихідні дні дає виборчий орган первинної профспілкової 
організації (профспілковий працівник) підприємства, установи, організації, а не 
сам працівник. Окрім того, таку згоду отримує роботодавець переважно на початку 
року, так би мовити авансом, тому ця норма не може бути достатньою гарантією 
для працівників щодо дотримання їхніх прав та свобод. По-друге, деякі із 
виняткових випадків закріплениху ч. 2 ст. 71 цього ж кодексу, не відповідають та 
суперечать нормам Конституції України, тобто не належать до випадків, які не 
вважають примусовою працею. Це, зокрема, стосується п. 3 ч. 2 ст. 71 КЗпП, де 
закріплено що для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від 
негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, 
установи, організації загалом або їх окремих підрозділів, а також п. 4 ч. 2 ст. 71 
КЗпП для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою 
запобігання або усунення простого рухомого складу чи скупчення вантажів у 
пунктах відправлення і призначення залучення працівників до роботи у вихідні дні 
допускається без їх згоди за наявності дозволу виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, 
організації. Оскільки ці випадки у ч. 3 ст. 43 Конституції України не закріплені, а 
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розширити їхній перелік законом не можна, оскільки це погіршує правове становище 
працівника порівняно з тим, яке гарантується конституцією, їх можна трактувати як 
примусову працю. Отже, таку норму на практиці застосовувати не можна. 

Поряд із нормою щодо заборони примусової праці, в ч. 2 ст. 43 Конституції 
України закріплено, що наша держава зобов’язалася створити умови для повного 
здійснення громадянами права на працю, яке за своєю суттю має гарантувати рівні 
можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, шляхом реалізації 
програм професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів від-
повідно до суспільних потреб. 

Для реалізації цієї конституційної норми державою прийнято низку 
нормативно-правових актів, які б мали цьому сприяти. Серед таких Закон України 
«Про зайнятість населення». У його ч. 3 ст. 3 закріплено, що зайнятість населення 
забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими 
договорами (контрактами), провадження підприємницької та інших видів 
діяльності, не заборонених законом. Отже, особа може реалізувати своє право на 
працю у різних формах на власний вибір, наприклад, укласти трудовий договір чи 
зайнятися підприємницькою діяльністю, вступити на військову службу чи стати 
державним службовцем. При цьому держава створює для кожного тільки рівні 
можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, але аж ніяк не примушує 
до реалізації права на працю. Тому якщо особа вирішує самостійно не реалізо-
вувати таке право, вважається, що держава створила умови, але особа правом не 
скористалася.  

Здавалося б за такої різноманітності форм реалізації права на працю та 
створенні державою умов для повного його здійснення, яке б за своєю суттю мало 
гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, в 
Україні не мали виникати проблеми із пошуком роботи, крім того, що наша держава 
закріпила за собою обов’язок всебічно сприяти здійсненню права на працю. 

Проте уже в ч. 5 ст. 43 Конституції України зазначено, що використання праці 
жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах заборонено. На 
перший погляд така норма покликана уберегти зазначених суб’єктів від шкоди, яка 
може бути завдана їхньому здоров’ю у зв’язку із роботою на таких роботах. Та 
якщо щодо неповнолітніх з такою гарантією-обмеженням можна погодитися, 
оскільки вони не мають повного право та дієздатності, а тому припускається не 
можуть усвідомлювати всієї небезпеки праці в небезпечних для життя та здоров’я 
умовах, то щодо жінок існують певні застереження. 

Згідно зі ст. 24 Конституції України жінки мають рівні з чоловіками права та 
свободи, а також можливості щодо отримання винагороди за працю; спеціальними 
заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; 
створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; 
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства, 
у тім числі надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

З метою досягнення такої гендерної рівності нашою державою свого часу було 
ратифіковано Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
(CEDAW, 1980) та її Факультативного протоколу, Пекінську декларацію та 
Платформу Дій (1995). А Кабінетом Міністрів затверджено Державну програму 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. 
[2]. Загалом ці акти мали б забезпечити рівні права та можливості жінок і 
чоловіків, зокрема щодо однакових перспектив у реалізації права на працю та 
зменшення розриву в оплаті праці, оскільки чоловіки за одну і ту саму роботу 
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отримують більшу заробітну плату. Незважаючи на важливість подолання цих 
проблем, у трудовому законодавстві до 2016 р. не відбулося жодних змін, які б 
були спрямовані на їхнє вирішення і тільки в кінці 2017 р. було скасовано Наказ 
МОЗ України «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» 
N 256 від 29.12.93 р. Скасування цього акта було важливим з огляду на рівні 
можливості до праці чоловіків та жінок, які працюють на роботах із шкідливими і 
небезпечними умовами праці. Проте залишається ч. 5 ст. 43 Конституції України, 
яка забороняє використання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я 
роботах, а також ст. 174 КЗпП України, де зазначено, що не можна застосувати 
працю жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 
умовами праці, а також на підземних роботах, окрім деяких підземних робіт 
(нефізичних робіт або робіт із санітарного та побутового обслуговування), а також 
залучати їх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені 
для них граничні норми. 

Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив Державну соціальну програму 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. [3], 
яка за своєю суттю майже нічим не відрізняється від попередньої, але її реалізація 
має важливе значення. Реалізувати цю програму проведенням одних роз’яснень 
щодо гендерної рівності не вдасться. Потрібні рішучі дії, які мають полягати у 
змінах до трудового законодавства, зокрема Конституції України та КЗпП. 

Очевидно, що ч. 2 та ч. 5 ст. 43 Конституції України частково не відповідають 
одна одній з огляду на те, як вони застосовуються у діючому трудовому 
законодавстві, яке має не суперечити та відповідати змісту конституційних норм. 
Вирішення цієї ситуації вбачається у внесенні змін до Конституції України і 
скасування ч. 5 ст. 43 КУ в частині заборони праці жінок на небезпечних для 
їхнього здоров’я роботах. Окрім того, варто дещо змінити підхід до закріплення 
гарантій роботи працівників у шкідливих та небезпечних умовах праці. Зокрема, 
їхній допуск до такого виду робіт має ґрунтуватися на проходженні медичного 
огляду при прийнятті на роботу та систематичного проходження його щорічно, а 
також укладенні з такими працівниками строкового договору на термін, за який у 
них може виникнути професійне захворювання. Такий строк укладення трудового 
договору має визначатися за рекомендаціями МОЗ України на підставі статистики 
терміну виникнення професійних захворювань. 
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The article deals with some Ukrainian constitutional norms and their application in labour 
legislation. The author emphasizes the importance of complying the laws and other statutory 
acts with the constitutional norms, as their foundation. Additionally, the mentioned above 
norms possess strong legal power and priority not only during their implementation, but as well 
during international acts ratification. That is the reason why passing the norms which 
contradict or do not correspond to the constitutional norms is unacceptable. In this context Part 
2 Article 71 of the Code of the Labour Laws of Ukraine, which defines the order of involving 
employees in work during days off, cannot be applied. Actually, elective body of primary trade 
union accepts such an involvement instead of an employee. As well some of the exceptional 
cases mentioned in Part 2 Article 71 of the Code of the Labour Laws of Ukraine do not 
correspond to Ukrainian constitutional norms, i.e. do not relate to cases which are not 
considered forced labour.  

It is argued that Parts 2 and 5 Article 43 of the Constitution of Ukraine partially contradict 
to each other taking into account the way they are used in current labour legislation. This case 
can possibly be solved through amending the Constitution of Ukraine and annulling Part 5 
Article 43 in the part where it goes about prohibiting women from working at jobs which are 
hazardous for their health.  

Keywords: constitutional norms, labour legislation, equality, forced labour. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 
ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

УДК 343.213.5 

ЩЕ РАЗ ПРО ЗВОРОТНУ ДІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ 
У ЧАСІ В АСПЕКТІ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

О. Марін 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000, 
e-mail: okmarin@ukr.net 

Розглянуто проблеми аргументації можливості застосування рішення Конституцій-
ного Суду України від 19.04.2000 р. «Про зворотну дію кримінального закону у часі» до 
випадків так званої «опосередкованої криміналізації». Обґрунтовано недоцільність та 
неможливість використання ні резолютивної, ні мотивувальної частини цього рішення до 
аналізованого випадку, пов’язаного зі зміною значення неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян. Аргументовано також те, що використання Касаційним кримінальним 
судом Верховного Суду в Україні посилання на згадане рішення Конституційного Суду 
негативно відобразиться на формуванні судової практики та потребує перегляду. 

Ключові слова: зворотна дія, кримінальний закон, кримінально-правова норма, 
опосередкована криміналізація, бланкетність.  

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.205 

Постановка проблеми. Ще раз повернутися до розгляду проблем зворотної 
дії кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації мене 
фактично примусила Постанова Верховного Суду від 24 травня 2018 р. у справі 
№ 418/968/16-к. Цим судовим рішенням вища судова інстанція підтвердила судову 
практику (скерувала також і наступну судову практику у цьому напрямі), яка діяла 
до того і фактично розвивала положення, закріплені у рішенні Конституційного 
Суду України від 19 квітня 2000 р. у справі № 1-3/2000 (справа про зворотну дію 
кримінального закону у часі). Автор цих рядків сподівався, що реформований 
Верховний Суд не робитиме помилок, які допускав попередній вищий судовий 
орган. На жаль, сподівався марно.  

Коротко викладаючи суть справи, відзначимо, що суд апеляційної інстанції, 
переглядаючи вирок щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вказав на те, що на час 
ухвалення вироку місцевим судом був прийнятий Закон України «Про державний 
бюджет на 2017 рік», відповідно до якого було збільшено розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, та відповідно, збільшено розмір вартості 
викраденого майна, який зумовлює кримінальну відповідальність до 160 грн. Суд 
апеляційної інстанції дійшов висновку, що вказаний закон поліпшує становище 
особи, а тому відповідно до ст. 5 КК України має бути застосований при виз-
наченні наявності складу злочину у діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Оскільки ці особи 
викрали майно на суму 150 грн 22 коп., а на час постановлення вироку розмір 
вартості викраденого майна, який зумовив кримінальну відповідальність був 
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визначений у сумі 160 грн, апеляційний суд указав на відсутність у діях ОСОБА_2 
та ОСОБА_3 складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та переква-
ліфікував їхні дії на ч. 1 ст. 162 КК України.  

Касаційний кримінальний суд, приймаючи власне рішення у цій справі, керу-
вався тим, що: а) на час вчинення злочину, ухвалення вироку та перегляду цього 
судового рішення в апеляційному порядку ст. 185 КК України, яка встановлює 
злочинність та караність діяння за вчинення крадіжки, не змінювалися; б) Закон 
України «Про державний бюджет на 2017 рік» не є законом про кримінальну 
відповідальність, а тому його прийняття у цьому конкретному випадку не поліп-
шувало становище ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що відповідає рішенню Конституційного 
Суду України від 19 квітня 2000 р. у справі № 1-3/2000 (справа про зворотну дію 
кримінального закону у часі). У результаті використання цих аргументів, Касаційний 
кримінальний суд дійшов висновку, що ухвала апеляційного суду підлягає скасу-
ванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції [8]. 

Вважаємо таке розв’язання правової ситуації Касаційним кримінальним судом 
у складі Верховного Суду таким, що не відповідає Конституції України, хибно 
аргументованим та таким, що негативно відіб’ється на формуванні судової прак-
тики в Україні. 

Метою цієї статті є правовий аналіз проблем дії кримінального закону у часі в 
аспекті опосередкованої криміналізації та наведення системи аргументів на 
користь того, що вирішуючи аналізовану проблему, суди повинні керуватися 
принципом верховенства права та прямої дії норм Конституції України. 

Аналіз стану вивчення проблеми у спеціальній літературі. Питання, які знову 
порушено у цій статті, вже були предметом розгляду автора ще у далекому 2004 р. 
[6, с. 69–70]. Загальна позиція, яку я висловив тоді, дотепер не змінилася, але, як 
показує практика, потребує посилення в аргументації. 

Досить детальними та ґрунтовними є статті О. Гуртовенка [1, с. 1–12] й 
О. Дудорова [2, с. 175–180], аргументація яких детально проаналізована та загалом 
сприймається. 

У спеціальній літературі є праці, які ніби повинні ставити та розв’язувати від-
повідні проблеми, але навіть не називають їх. У своїй праці Г. Карелова проаналізувала 
рішення ЄСПЛ та Конституційних судів декількох країн щодо зворотної дії закону про 
кримінальну відповідальність у часі, але питання такої активності закону при 
опосередкованій декриміналізації, навіть не ставила [4, с. 58–65]. 

Натомість стаття С. Хилюк містить положення практики ЄСПЛ, які, на думку 
автора, повинні нівелювати аналізоване рішення Конституційного суду, як таке, що 
вступає у колізію з актами вищої юридичної сили [10, с. 270–277]. 

Доволі вузько і так, що порушені у цій статті питання навіть не розглядали 
В. Кузнецов та В. Чабанюк [7, с. 48–50], висвітлюють сучасні проблеми право-
застосування у частині зворотної дії кримінального закону.  

Виклад основного матеріалу. Розпочати виклад системи аргументів на користь 
позиції автора цієї статті варто, напевно, з аналізу рішення Конституційного Суду 
України від 19 квітня 2000 р. (справа про зворотну дію кримінального закону у 
часі). У резолютивній частині вказаного рішення відзначено: 

1. Положення ст. 58 Конституції України з урахуванням вимог п. 22 ч. 1 ст. 92 
Конституції України треба розуміти так, що виключно законами України визна-
чається діяння, які є злочинами, та встановлюється кримінальна відповідальність за 
їх вчинення. Такі закони мають зворотну дію в часі у випадках, коли вони 
пом’якшують або скасовують кримінальну відповідальність особи. 
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2. Положення ч. 2 ст. 6 КК України треба розуміти так, що зворотну дію в часі 
мають лише закони, які скасовують або пом’якшують кримінальну відповідаль-
ність особи. 

3. Положення абзаців другого і третього примітки до ст. 81 КК України є 
нормами-дефініціями для кримінально-правових норм, які встановлюють кримі-
нальну відповідальність за розкрадання державного або колективного майна у 
великих та особливо великих розмірах. Ці розміри розкрадання визначають на 
підставі критеріїв, встановлених абзацами другим і третім примітки до ст. 81 цього 
Кодексу з урахуванням мінімального розміру заробітної плати, встановленого 
законодавством, чинним на момент закінчення або припинення злочину. Встанов-
лення нормативними актами іншого мінімального розміру заробітної плати не 
тягне за собою зміни кваліфікуючих ознак злочинів, передбачених частинами чет-
вертими ст. 81, 82, 84, ч. 3 ст. 83, ч. 2 ст. 86 та ст. 861 цього Кодексу. 

Положення частини другої статті 6 Кримінального кодексу України щодо 
зворотної дії закону в часі на ці випадки не поширюється, і кримінальні справи не 
повинні переглядатись, якщо інше не передбачено законом [9, с. 74–80]. 

З формально юридичного боку безспірним залишається тлумачення лише 
ст. 58 Конституції України, викладене у першому пункті рішення. Та й за змістом – 
складно йому заперечити, оскільки воно практично прямо відтворює текст 
Конституції, норми Основного закону, які і без того мають пряму дію. Цікаво, але 
щодо наведеного у вступній частині статті правового випадку, використання цього 
пункту резолютивної частини наведеного рішення Конституційного Суду України 
призведе до протилежного результату – не того, що викладено у Постанові 
Касаційного кримінального суду. 

Щодо змісту інших положень резолютивної частини аналізованого рішення, то 
вони формально юридично небезспірні. По-перше, питання у тому, чи повинно 
тлумачення одного закону поширюватися на положення іншого? Очевидно ні. 
Навіть у підручнику зі загальної теорії права як безспірне викладене положення 
про те, що інтерпретаційний акт припиняє свою дію у разі його скасування або 
заміни іншим інтерпретаційним актом, а також у разі припинення дії юридичних 
актів, положення яких виступали предметом тлумачення [3, с. 438]. По-друге, 
Конституційний Суд України зараз, відповідно до ст. 150 Конституції України, 
втратив право здійснювати офіційне тлумачення Законів України. Враховуючи 
наведене, застосовувати резолютивну частину рішення Конституційного Суду у 
частині офіційного тлумачення положень ст. 6 та ст. 81 КК України 1960 р. до 
правовідносин, які виникли після набрання законної сили КК України 2001 р. 
формально юридично не безспірно, незважаючи навіть на положення п. 4 його 
резолютивної частини про те, що Рішення Конституційного Суду є обов’язковим 
для виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим. 

Однак такий формально юридичний підхід не розкриває суті неправильного 
використання судами України цього рішення Конституційного Суду. Справа у 
тому, що українські суди часто у своїх рішеннях посилаються на резолютивну 
частину цього рішення, пропускаючи при цьому мотиви, з яких Конституційний 
Суд і виклав відповідну резолютивну частину рішення. Аналіз мотивів, як на мене, 
може дати нам розуміння, чи підлягає певна правова ситуація оцінці з 
використанням згаданого рішення Конституційного Суду, адже зрозумілим, як 
видається, є те, що у випадку відсутності формальних підстав для застосування 
рішення Конституційного Суду, воно (рішення) може бути застосоване лише і 
винятково тоді, якщо правовідносини, які підлягають оцінці, є подібними. І хоча це 
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нагадує аналогію у праві (а може такою і є за своєю природою), це єдина можлива 
підстава для використання тлумачення, яке давав орган конституційної юрисдикції 
до правових ситуацій, подібних до описаних у вступній частині статті. 

Що ж поклав у основу свого рішення Конституційний Суд України? Вида-
ється, що основні аргументи аналізованого рішення можна звести до двох груп: 
1) соціально-економічні та; 2) формально юридичні.  

Соціально-економічними аргументами прийняття рішення у справі про зворот-
ну дію кримінального закону у часі є урахування судом інфляційних процесів, які 
відбувалися у 90-х роках минулого століття в Україні. Конституційний Суд так і 
зазначає: «Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати протягом 1991–1996 
років було пов’язане з інфляційними процесами, які впливали на купівельну 
спроможність грошей та їх замінників у бік її зменшення. Реальний розмір 
заподіяння розкраданням державного чи колективного майна матеріальної шкоди 
залишався на тому ж рівні, або збільшувався у зв’язку із падінням купівельної 
спроможності грошової одиниці. Тому законодавець встановив чіткий критерій 
кваліфікації цих злочинів виходячи із розміру мінімальної заробітної плати на 
період вчинення розкрадання державного чи колективного майна» [9, с. 78–79]. Цю 
мотивацію Конституційного Суду України обґрунтовано критикував О. Гурто-
венко [1, с. 1–12]. Неозброєним оком видно, що соціально-економічна ситуація в 
Україні, зокрема, у 2018 р., незважаючи на війну на сході держави, кардинально 
відрізняється від ситуації середини 90-х років минулого століття. Особливо у 
частині інфляції-гіперінфляції.  

Формально-юридичне обґрунтування рішення ми знаходимо у таких словах: 
«Кримінальний закон, який визначає діяння як злочин, може містити посилання на 
положення інших нормативно-правових актів. Якщо ці положення в наступному 
змінюються, загальний зміст кримінального закону, в даному випадку – диспозиція 
його норм, змін не зазнає. Протилежне означало б можливість зміни кримінального 
закону підзаконними актами, зокрема постановами Верховної Ради України, указами 
Президента України та актами Кабінету Міністрів України, що суперечило б вимогам 
п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України». Декількома абзацами вище, Конституційний 
Суд наводить приклади встановлення мінімальної заробітної плати підзаконними 
нормативно-правовими актами. Тобто Конституційний Суд, мотивуючи своє рішення, 
вказує на неприпустимості порушення положень п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України. 
Екстраполюючи таку гарантію на сучасний кримінально-правовий режим обрахунку 
шкоди (інших розмірів у кримінальному праві), відзначимо, що дана мотивація 
застосована бути не може. «Неоподатковуваний мінімум доходів громадян» для 
потреб кваліфікації, зокрема, злочинів вираховують із урахуванням положень Подат-
кового кодексу України та Закону України «Про державний бюджет» на поточний рік, 
а обидва ці документи не є підзаконними нормативно-правовими актами, а отже, й 
такий спосіб визначення «вартості викраденого» не порушує приписів п. 22 ч. 1 ст. 92 
Конституції України. Враховуючи наведене, думається, можна піддати сумніву 
твердження, наприклад, Ю. Пономаренка, який у низці своїх публікацій стверджує, що 
незважаючи на те, що це рішення (рішення Конституційного Суду України 
19.04.2000 року. – О. М.) було прийняте ще у час дії КК 1960 р. і в ньому йдеться про 
збільшення мінімальної заробітної плати, а не неоподаткованого мінімуму, доходів 
громадян, воно є принциповим, відображає правову позицію Конституційного Суду, 
яка може бути застосована й у наш час [7]. 

Але й ці аргументи є відносно формальними, особливо щодо твердження про 
те, що Конституційний Суд України у своєму рішенні керувався максимально 
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позитивістським підходом – не роблячи відмінності між законом і правом. Такий 
підхід дав можливість стверджувати, що «конкретизований зміст бланкетної 
диспозиції передбачає певну деталізацію відповідних положень інших нормативно-
правових актів, що наповнює кримінально-правову норму більш конкретним 
змістом. Зміни, що вносяться до нормативно-правових актів інших галузей права, 
посилання на які містить бланкетна диспозиція, не змінює словесно документальну 
форму кримінального закону. Така диспозиція кримінально-правової норми зали-
шається незмінною. Кримінальний закон і за наявності нового, конкретизованого 
іншими нормативно правовими актами змісту бланкетної диспозиції кримінально-
правової норми не можна вважати новим – зміненим і застосовувати до нього 
положення ч. 1 ст. 58 Конституції України та ч. 2 ст. 6 Кодексу» [9, с. 77]. У цій та 
інших частинах рішення трапляється така плутанина із термінологією, яка чітко 
вказує на нероздільне розуміння закону та права, статті та норми. Таку ваду рішення 
Конституційного суду вдало підмітив і О. Дудоров, відзначаючи, що «при бажанні в 
наведеному обґрунтуванні можна побачити відсутність чіткого розмежування таких 
філософських категорій, як форма і зміст, ототожнення статті кримінального закону 
та кримінально-правової норми» [2, с. 176]. Окрім того, Конституційний Суд не 
зовсім правильно визначився й із розумінням бланкетної норми, а точніше блан-
кетної диспозиції кримінально-правової норми, вказуючи, що така «лише називає, 
або описує злочин, а для повного визначення його ознак відсилає до інших галузей 
права. Основна особливість бланкетної диспозиції полягає у тому, що така норма має 
загальний і конкретизований зміст» [9, с. 77]. Помилка, видається, полягає у тому, 
що бланкетна норма (диспозиція норми) має якийсь загальний зміст. Вона такого 
змісту не має. Більше того, застосуванню підлягає ні бланкетна диспозиція норми зі 
«загальним» змістом, ні «словесно документальна форма кримінального закону», яка 
за задумом Конституційного Суду «змін не зазнавала». Застосуванню підлягає 
кримінально-правова норма, що містить ознаки складу злочину, конкретизовані там, 
де вони конкретизовані. Застосувати ст. 185 КК України – словесно-документальну 
форму кримінального закону, без з’ясування змісту норми, яка у ньому (ній) 
міститься – неможливо. Своєю чергою, зміст норми, передбаченої, наприклад, у ч. 1 
ст. 185 КК України, викладено у КК України, КУпАПі, Податковому кодексі, та 
Законі Про державний бюджет на поточний рік. Отже, застосуванню при оцінюванні 
правової ситуації підлягає конкретизована кримінально-правова норма із чітко 
визначеним змістом елементів складу злочину. 

Інше розуміння такого процесу може призвести до абсурдних висновків. 
Уявімо собі протилежний випадок: наприклад, до 31 грудня 2017 р. крадіжка була 
кримінально караною у розмірі понад 160 грн, а з 01 січня 2018 р. законодавець у 
Законі Про державний бюджет встановив прожитковий мінімум для працездатної 
особи на рівні, наприклад, 1200 грн – тобто зменшив його. Відповідно й вартість 
викраденого майна для наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК 
України становитиме 140 грн. Так ось, якась ОСОБА_1 вчинила крадіжку майна 
вартістю 152 грн. Виявлена подія і особа, що вчинила діяння, були, наприклад, 
2 січня 2018 р. Питання: чи підлягає ОСОБА_1 кримінальній відповідальності? Ні. 
Чому? Напевно згадаємо про ч. 2 ст. 58 Конституції України, яка містить 
положення про те, що «ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення 
не визнавалися законом як правопорушення». Крім того, ч. 2 ст. 4 КК України 
вказує, що «Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки 
діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час 
вчинення цього діяння». Однак, якщо бути послідовним і сприймати логіку та 
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аргументацію Конституційного Суду та Верховного Суду в аналізованих рішеннях, 
словесно-документальна форма кримінального закону змінена не була і ч. 1 ст. 185 
КК України була чинна і станом на 30 грудня 2017 р. – час вчинення злочину, а 
отже – ОСОБА_1 підлягає кримінальній відповідальності. Нісенітниця.  

Висновки. Враховуючи наведене вище, вважаємо, що Касаційний криміналь-
ний суд, ухвалюючи постанову із використанням рішення Конституційного суду 
від 19.04.2000 р. (справа про зворотну дію кримінального закону у часі), порушив 
приписи Конституції України та застосував правову позицію, яка не підлягає 
застосуванню у цій правовій ситуації. Таке розв’язання справи Верховним Судом є 
не просто неправильним, а небезпечним, оскільки може скерувати судову практику 
хибним шляхом. У зв’язку з цим, думається правильно було б кваліфікувати 
подібну справу як таку, що містить виключну правову проблему і передати її до 
Великої Палати Верховного Суду для забезпечення розвитку права й формування 
єдиної правозастосовчої практики (ч. 5 ст. 4341 КПК України). 
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The article deals with the problems of argumentation of the possibility of applying the 
Decision of the Constitutional Court of Ukraine of 19.04.2000 «On the retroactive effect of the 
criminal law in time» to cases of so-called «indirect criminalization». The inexpediency and 
impossibility of using either the operative or the motivational part of this Decision in the 
considered case connected with the change in the value of the non-taxable minimum income 
of citizens is substantiated. As to the content of the provisions of the operative part of the 
analyzed Decision, they are formally legally controversial. There is the well-known provision in 
legal science that an interpretative act stops operating if it is canceled or replaced by another 
interpretative act, as well as in case of termination of legal acts, the provisions of which were 
the subject of interpretation. It seems that in the analyzed situation it is necessary to act 
exactly this way. Secondly, nowadays, according to Article 150 of the Constitution of Ukraine, 
the Constitutional Court of Ukraine has lost the authority to officially interpret the Laws of 
Ukraine. Taking the abovementioned into account, formally it is legally controversial to apply 
the operative part of the Decision of the Constitutional Court in terms of the official 
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interpretation of the provisions of Article 6 and Article 81 of the Criminal Code of Ukraine of 1960 
to legal relations arising after the entry into force of the Criminal Code of Ukraine of 2001. 

Concerning the motivational part of the Decision, the article states that the Constitutional 
Court of Ukraine proceeded from the most positivist approach – without making any distinction 
between the law (as a legal act) and law (as all the sources of law). Such an approach made it 
possible to make a substantial error of substantive nature. The Constitutional Court pointed at 
the general content of the blanket disposition of the criminal-law norm. It seems that it does 
not have such content. Moreover, neither the blanket disposition of the norm with the 
«general» content nor «the verbal documentary form of the criminal law», which, according to 
the Constitutional Court, «has not undergone any changes», shall be applied. It is the criminal-
law norm, containing the features of the corpus delicti of a crime, no matter where they are 
specified, that shall be applied. 

It is as well substantiated that the use by the Cassation Criminal Court of the Supreme 
Court of Ukraine of the reference to the mentioned Constitutional Court Decision will have 
negative effect on the formation of judicial practice and needs to be reviewed. The Cassation 
Criminal Court, by adopting the Resolution of May 24, 2018, in the case № 418/968/16-k with 
the use of the Decision of the Constitutional Court of 19.04.2000 (the case on the retroactive 
effect of the criminal law in time), has violated the provisions of the Constitution of Ukraine and 
applied the legal position, which shall not be applied in this legal situation. Such a solution of 
the case by the Supreme Court is not just wrong, but dangerous, as it can lead the judicial 
practice in a wrong way. In this regard, it would be right to qualify such a case as the one that 
has an exclusive legal problem and to pass it on to the Grand Chamber of the Supreme Court 
in order to ensure the development of law and the formation of single law enforcement practice 
(Part 5 of Article 4341 of the Criminal Procedural Code of Ukraine). 

Keywords: retroactive effect, the criminal law, criminal-law norm, indirect criminalization, 
blankness. 
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Питання політичної ситуації на Сході України сьогодні є надзвичайно гострим, зважаючи 
на продовження ескалації «конфлікту», правовий режим антитерористичної операції, 
непідконтрольність визначених територій, які як з історико-географічного погляду, так і з 
поглядів міжнародного права та права національного, входять до складу території України.  

Забезпечення прав і свобод людини, зокрема можливості реалізації права на само-
захист осіб, які виконують військовий обов’язок в зоні АТО під час збройної агресії, є доволі 
дискусійним, – полеміка зумовлена повідомленням військового командування у серпні 
2017 р. про ризик притягнення до кримінальної відповідальності за порушення «режиму 
тиші», незважаючи на відкритий вогонь та загрозу життю з іншої сторони барикад. Порушено 
питання пріоритету міжнародно-правових актів, що визначають фундаментальні права 
людини щодо забезпечення її життя, безпеки, а також відповідних положень національного 
законодавства України над певними міжнародними домовленостями, що потенційно можуть 
зазіхати на такі цінності, як життя, здоров’я, безпека людини і громадянина. 

Проаналізовано питання способу «обмеження» права на самозахист військово-
службовців, механізм реалізації цього правообмеження та питання ймовірної кримінально-
правової кваліфікації діянь, що полягають у захисті особи від протиправних посягань. 

Ключові слова: самооборона, режим перемир’я, кримінальна відповідальність, 
міжнародне зобов’язання. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.213 

Проблеми кримінально-правової кваліфікації самооборони розглядали такі 
науковці, як Г. Кельзен, Я. Броунлі, Ю. Баулін, М. Бажанов, Г. Андрусяк, П. Дагель, 
О. Дудоров, М. Мельник, П. Фріс, В. Навроцький, П. Маланчук та інші. Питання 
про розмежування «збройного конфлікту» з іншими формами воєнної агресії 
досліджували Г. Гроцій, К. Доді, І. Лукашук, Л. Оппенгейм, М. Акімов, В. Лисик, 
Д. Шиндлер, С. Стасюк та інші.  

Метою статті постає кримінально-правова оцінка реалізації особою права на 
самозахист в умовах «збройного конфлікту». 

Законодавець у ст. 18 Конституції України визначає основні напрями держав-
ної зовнішньої політики, наголошуючи на пріоритеті національних інтересів та 
безпеки. Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» 
національною безпекою виступає захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства та держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 
потенційних загроз національним інтересам у різних сферах суспільної діяльності 
[11]. Н. Коваленко визначає безпеку як стан суспільних відносин, за якого можуть 
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розвиватися здібності та реалізовуватися соціально значущі потреби й інтереси 
людини та громадянина, захищені від внутрішніх і зовнішніх загроз його консти-
туційні права і свободи; забезпечуються матеріальні, інтелектуальні та духовні 
цінності суспільства, державний суверенітет і територіальна цілісність, функціону-
вання конституційного устрою держави [9]. А. Возженніков під «національною 
безпекою» розуміє «стан країни, за якого відсутні або усунені реальні зовнішні та 
внутрішні загрози її національним інтересам і національному характеру життя» [6]. 
Узагальнюючи, можна стверджувати, що безпека в державі – це такий стан речей, 
за якого відсутні загрози основним суспільним цінностям, конституційним правам 
і свободам людини та громадянина, конституційному устрою та національним 
інтересам загалом. 

Водночас, необхідно зазначити, що існування «загальної» безпеки в державі 
можливе лише за умови гарантування безпеки кожного, хто перебуває під її юрис-
дикцією, а тому забезпечення основоположних прав та свобод людини і громадя-
нина, вочевидь, не є похідним завданням, а слугує передумовою для утвердження 
безпечного устрою у демократичній державі. На підтвердження тези, серед завдань 
Кримінального Кодексу України як закону, що встановлює злочинність і караність 
діянь, підстави та принципи кримінальної відповідальності, на першому місці 
зазначається саме «…охорона прав і свобод людини і громадянина...». При цьому 
будь-яке посягання на національну безпеку, конституційний лад, суверенітет та 
територіальну цілісність потенційно створює загрози для життя і здоров’я особи, її 
честі і гідності, недоторканності та безпеки. 

Незважаючи на офіційне закріплення у Статуті ООН (п. 4 ст. 2) заборони 
застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності 
держав, військове протистояння, де-факто, триває на сході України з квітня 2014 р. 
Впровадження терміна «антитерористична операція» та ненадання подіям на Сході 
конкретної правової оцінки на законодавчому рівні як «війни», «терористичного 
акту» чи «збройного конфлікту» зумовлює запитання щодо правової природи 
ситуації на Сході, спектру правового регулювання, можливості визнання іноземної 
держави-агресора суб’єктом міжнародно-правової відповідальності. 

Варто зазначити, що термін «війна» був закріплений у Гаазьких конвенціях 
1907 р. та у Женевському протоколі про заборону застосування на війні задушли-
вих, отруйних, та інших подібних газів, і бактеріологічних засобів 1925 р, а також у 
конвенціях, які регулюють ведення морської війни [14]. 

Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980) пояснює 
термін «війна» як організовану збройну боротьбу між державами [1]. Дослідники 
проблем кримінальної відповідальності за воєнні злочини дають таке визначення 
«війни»: стан справ між двома державами або між двома групами держав, або між 
державою і групою держав, що, як правило, позначається розривом дипломатичних 
відносин, подальшим призупиненням застосування загальних норм міжнародного 
права мирного часу і загальною рішучістю здійснити насильницькі дії, навіть якщо 
такі дії насправді не мають місця [3].  

Водночас поняття «збройного конфлікту» науковці тлумачать значно ширше, 
посилаючись на положення ч. 1 ст. 2 Женевської конвенції від 12.08.1949 р., де 
зазначено, що ця Конвенція застосовується не лише у випадку «оголошеної війни», 
а й у випадках «іншого збройного конфлікту», та наголошуючи на тому, що 
останнє охоплює не лише суперечності між державами чи групами держав, а й 
також усередині держави між опозицією і правлячою владою, певними групами 
населення тощо, що супроводжується обов’язковим застосуванням збройної сили. 
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Власне, остання ознака випливає із міжнародної судової практики: у рішенні 
Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії у справі 
«Тадіч» зазначено, що «збройний конфлікт має місце щоразу, коли держави 
вдаються до сили або коли відбувається тривале збройне зіткнення між урядовими 
силами і організованими збройними групами, або ж між такими групами всередині 
однієї держави» [5]. 

Частина друга статті восьмої Римського статуту Міжнародного Кримінального 
Суду виділяє з-поміж іншого таке поняття, як «збройний конфлікт не між народ-
ного характеру» – має місце на території однієї з держав, конфлікт зазвичай між 
правлячою владою та організованими збройними групами [15]. Водночас дослід-
ники називають тероризм специфічною формою збройного конфлікту, адже «тероризм 
полягає у насильницькому протиборстві, яке, поряд із завданням шкоди державі, 
посягає на міжнародну безпеку та світопорядок і зумовлюється різністю політич-
них, економічних і культурних інтересів груп держав, держав, народів, націй, 
соціальних груп і рухів за умов використання хоча б однією зі сторін терористичних 
актів як способу впливу на противника для досягнення політичних цілей» [2]. 

Існує в науці міжнародного права й позиція, відповідно до якої збройний 
конфлікт на певному етапі свого розвитку може переростати у війну, визначальною 
ознакою якої виступатиме наявність політичних мотивів при застосуванні зброї [7]. 
На нашу думку, критерій «політичні мотиви» не є визначальним при характерис-
тиці цих понять, водночас, як видається, безсумнівним є те, що будь-яка сторона, 
яка вступає у збройне протистояння, має стратегічні інтереси для досягнення 
певних цілей у певному соціальному середовищі, тобто є політично зацікавленою. 

Ключовим критерієм при розмежуванні понять «війна» та «збройний конфлікт» 
виступатиме учасник відносин: учасниками війни можуть виступати лише суверені 
суб’єкти міжнародного права – держави, що й зумовлює необхідність виконання 
певних додаткових дій міжнародного характеру у випадку, якщо держава входить у 
стан війни з іншою державою, зокрема: офіційне оголошення про початок війни, 
припинення дії двосторонніх договорів та дипломатичних відносин, тощо, в той 
час, як поняття «збройного конфлікту» виступатиме загальним, і передбачатиме, 
що учасником можуть виступати не лише держава як суб’єкт права, а й неурядові 
та інші групи населення. 

 Не заглиблюючись у дискусії, вважаємо, що ситуації на Сході характерний 
правовий стан збройного конфлікту, адже недержавні збройні формування – так 
звані «ЛНР» та «ДНР» ведуть бойові дії на Сході України, при цьому їхньою 
метою є посягання на територіальну цілісність України шляхом відокремлення 
певних областей від решти території держави. Ця мета не відповідає меті, 
зазначеній у диспозиції ст. 258 КК України, що встановлює відповідальність за 
терористичний акт (а саме, порушення громадської безпеки, залякування населен-
ня, провокація воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття 
рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями грома-
дян, юридичними особами, привернення уваги громадськості до певних політич-
них, релігійних чи інших поглядів винного), а тому діяльність бойовиків не може 
бути визнана такою. 

Забезпечення права особи на самозахист в умовах збройного конфлікту є необ-
хідною гарантією реальної дії норм міжнародного права, зокрема Декларації про 
принципи міжнародного права 1970 р., Женевських конвенцій 1949 р. та Додатко-
вих протоколів до них 1977 р., Гаазьких конвенцій 1907 р. та ін. Гострота цього 
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питання зумовлена суспільними реаліями в Україні: так, 23.08.2017 у ЗМІ з’яви-
лося повідомлення про схвалення лідерами «нормандського формату» (Україною, 
Німеччиною, Російською Федерацією та Францією) рішення тристоронньої кон-
тактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна – Організація з безпеки 
й співробітництва в Європі – Росія) про введення режиму припинення вогню 
(«режиму тиші»/ «режиму перемир’я») на Донбасі з 23.08.2017 р.; при цьому за 
невиконання наказу «не стріляти у відповідь» навіть в умовах реальної загрози 
життю і здоров’ю особи (при відкритому вогні ворогуючої сторони), і, як наслідок, 
кожне порушення «режиму тиші» вестиме до службового розслідування та відпо-
відальності, в тому числі і кримінальної. 

В Академічному тлумачному словнику (1970–1980 рр.) дано таке визначення 
поняття самооборона: оборона самого себе від небезпеки, нападу, ворожих дій і т. ін.; 
оборона самого себе власними силами; самозахист; самозахист як захист самого себе 
від небезпеки, нападу, ворожих дій і т. ін.; захист самого себе власними силами [1]. 
Отже, поняття «самозахист» та «самооборона» ототожнюються. 

У ст. 55 Конституції України міститься положення, що уповноважує кожного 
будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань. 

Якщо звернутися до кримінального законодавства України, варто зазначити, що 
в ньому відсутнє визначення поняття «самозахист», проте у ст. 36 КК України 
наявний термін «необхідна оборона» як обставина, що виключає злочинність діяння, 
а саме – «дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів осо-
би, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів 
держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, 
шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 
припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 
необхідної оборони». З визначення цього поняття можна зробити висновок, що само-
захист за умов правомірності, визначених у ст. 36 КК України, є видом необхідної 
оборони в контексті можливості захищати себе особисто від суспільно небезпечного 
посягання, і, відповідно, виключає кримінальну відповідальність за вчинені дії.  

Реалізація права на самозахист у збройному конфлікті наділена певною специ-
фікою через бойову обстановку та зазначені вище реалії в Україні. Незважаючи на 
християнські канони, що стверджують необхідність покори за будь-якого насильства: 
«Не противтеся злому. Хто вдарить тебе у праву щоку, оберни до нього й другу» 
(Мт 5, 39 і далі; Лк 6, 29), потреба захищати життя та людську гідність, які визнані 
основоположними цінностями, є пріоритетом у громадянському суспільстві. 

Право на оборону під час збройних повстань відоме науці ще з варварських 
повстань, а вперше це право отримало спеціальну назву («нужное оборонение») у 
Військових артикулах Петра. Необхідна оборона відповідно до Артикулів допуска-
лася лише за таких умов: а) напад має бути протизаконним і насильницьким; 
б) напад має бути безпричинним [8]. З розвитком політично-правової думки про-
відні юристи, зокрема А. Касезе, виділили й інші критерії, відповідно до яких 
використання права на самооборону є правомірним. 

На нашу думку, такими, що не відповідають загальним принципам права, що 
відображені у конкретних правових нормах, є видання наказів військового коман-
дування щодо «…не стріляти у відповідь» з метою «..зберегти «режим перемир’я», 
адже у такому випадку надання переваги міжнародним домовленостям ставить під 
сумнів можливість держави забезпечити конституційне право на життя і безпеку бійців 
АТО, передбачене ст. 27 Конституції України. Крім того, відповідно до чинного 
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законодавства особа може так відреагувати на суспільно небезпечне посягання, вчи-
нене щодо неї: уникнути посягання і не вживати жодних заходів; уникнути посягання і 
звернутися в правоохоронні органи з приводу вчиненого суспільно небезпечного 
діяння; застосувати необхідну оборону від суспільно небезпечного посягання.  

Отже, керуючись положеннями чинного законодавства України, невиконання ін-
шою стороною зобов’язань щодо дотримання «режиму тиші» дає змогу скористатися 
особі повною мірою на належне їй право на необхідну оборону. Відповідно до ст. 3 
Конституції України людина, її життя і здоров’я в Україні є найвищою соціальною 
цінністю, при цьому міжнародно-правові норми є похідними від соціуму та держави як 
інституції, що здатна взаємодіяти з іншими «політичними організмами». Одним із 
завдань норм міжнародного права є захист, охорона загальновизнаних фундаменталь-
них прав і свобод людини і громадянина, навіть в умовах збройного конфлікту. 

Отже, аби застосування права на необхідну оборону бійцями АТО відповідало 
умовам правомірності (своєчасність, час, мета, співрозмірність заподіяної шкоди, ха-
рактерним для стану необхідної оборони), застосування збройної сили у відповідь на 
збройні атаки повинно по-перше, відповідати небезпечності посягання, тобто інтенсив-
ності застосування збройної сили ворожою стороною, обстановці захисту. По-друге, 
надання збройної відсічі повинно відбуватися в момент ворожої атаки, а не опісля неї, 
таким способом не відбуватиметься протиправне порушення «режиму тиші», водночас 
наявною є мета негайного відвернення чи припинення збройного нападу. 

У цьому контексті цікавим є питання про можливість перевищення меж необ-
хідної оборони. Апелюючи до ч. 5 ст. 36 КК України, котра встановлює вичерпний 
перелік випадків, коли відсутнє перевищення меж необхідної оборони, зокрема «не 
має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких 
інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу 
групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у 
житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто 
посягає». Отже, однією з таких підстав є мета – «захист від нападу озброєної особи 
або нападу групи осіб...». Доцільно виділити декілька елементів у цій синтаксичній 
конструкції: 1) термін «напад» відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 23.12.2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних 
справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» тлумачиться як 
«...дії, спрямовані на досягнення злочинного результату шляхом застосування 
насильства до потерпілого чи створення загрози його застосування» [12]; 2) термін 
«озброєний» потрібно тлумачити від слова «зброя», проте на законодавчому рівні 
поняття «зброї» не визначено, а лише поняття вогнепальної, холодної та окремих 
видів зброї, а тому у науці цей термін тлумачать по-різному, так, поширеною є 
думки, що зброя – це предмети, конструктивно призначені та технічно придатні 
для ураження живої та іншої цілі [4]; пристрої, прилади і предмети, спеціально 
виготовлені, конструктивно призначені і технічно придатні для ураження живої 
або іншої цілі, які не мають іншого виробничого чи господарсько-побутового 
призначення [10]. Проект закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси» від 
10.12.2014 р. також містить визначення «зброї» – пристрій або предмет, спеціально 
сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або 
заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об’єкти та цілі [13]. 

Проаналізувавши зазначені вище підходи, можемо стверджувати, що постріли 
бійців АТО у відповідь на атаку агресорів, не є перевищенням меж необхідної 
оборони, адже діяльність ворожих збройних груп на Сході є, де-факто, нападом з 
метою порушення територіальної цілісності території України, що, крім цього, 



К. Шуневич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67 

 

218 

загрожує життю військових-учасників АТО, мирних жителів, що проживають на 
території України, в районі проведення бойових дій; також зазначена діяльність є 
збройною. Отже, всі зазначені обставини створюють правові передумови для 
правомірного застосування зброї бійцями АТО. 

Також у контексті цієї проблематики виникають і інші запитання. У ст. 401 
Розділу ХІХ «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини)» КК України зазначено, що військовими визнають злочини проти 
встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, 
вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під 
час проходження зборів. Якщо розглядати порушення «режиму перемир’я» бійцями 
АТО як невиконання наказу начальника, адже самостійної кримінально-правовової 
кваліфікації цього діяння в КК України не вміщено, то формально ці дії містять ознаки 
діяння, передбаченого ст. 402 КК України, яка передбачає відповідальність за непо-
кору, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, а також інше умисне невико-
нання наказу, або ст. 403 КК України, що передбачає відповідальність за невиконання 
наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у частині першій 
статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. 

Варто зазначити, що всі обставини, що виключають злочинність діяння, зовні 
містять ознаки певних злочинів. Це наявне і в цьому випадку. Однак видається, що 
у цьому випадку невиконання наказу начальника, непокора, тобто відкрита відмова 
виконати наказ начальника буде наявною за обставини, що виключає злочинність 
діяння, тобто необхідної оборони. Отже, за такі діяння особа не підлягає кримі-
нальній відповідальності. У цьому випадку наказ обмежує визначене Конституцією 
України, законодавством право особи на необхідну оборону, а саме – застосувати 
зброю у відповідь на атаку ворога з метою припинити суспільно небезпечне посягання. 
Такий наказ сам по собі, вважаємо, є незаконним, оскільки суперечить зазначеним 
вище положенням Конституції України, іншим положенням законодавства.  

Підсумовуючи викладене вище, варто зазначити, що основним обов’язком дер-
жави є гарантування та забезпечення основоположних прав людини і громадянина, 
незалежно від будь-яких ознак особи, в тому числі громадянства чи професійних 
обов’язків (у цьому випадку щодо осіб, які є військовослужбовцями). Будь-які 
обмеження прав і свобод людини повинні бути встановлені законом. При цьому не 
допускається прийняття законів, які обмежують передбачені Конституцією права і 
свободи людини та громадянина. Закон, що приймається, повинен бути справед-
ливим та відповідати основоположним принципам права. Отже, не існує жодного 
випадку, за якого було б правомірним обмежувати право особи захищати себе осо-
бисто від злочинних посягань та віддавати накази, що забороняють військовослуж-
бовцям реалізовувати право на самозахист (необхідну оборону). Останні, зважаючи на 
висловлене вище, суперечать Конституції України, чинному законодавству. А тому їх 
невиконання не повинно мати наслідком кримінальну відповідальність. 
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The issue of the political situation in the East of Ukraine today is extremely relevant because 
of the prolongation of the «conflict» escalation, the legal regime of the antiterrorist operation and the 
lack of Ukrainian control over certain territories, which, historically and geographically, from the 
point of view of international and national law, are the part of the territory of Ukraine. 

In the article such categories as «war», «terrorism» and «armed conflict» are analyzed in 
order to determine which regime does operate in the East of Ukraine. The author concludes 
that the situation in such territories is characterized by the legal status of armed conflict, 
because of the fact that non-state armed forces – «LNR» and «DNR» – are conducting 
hostilities in the East of Ukraine. In addition to this, their purpose is an encroachment on 
territorial integrity of Ukraine by separating certain regions from the rest of the State. 

Providing people with human rights and freedoms, in particular the possibility of the 
realization of the right to self-defence for people, who perfom military duty in the ATO zone 
during the armed aggression in Ukraine, is rather controversial. The discussion arises because 
of the announcement by the military command of Ukraine in August 2017, of the risk of 
prosecution for violating the «silence regime», despite the open fire and the threat to life for 
people from the other side of the war barricades. 

The author raises the issue of the priority of international treaties defining the 
fundamental human rights to ensure their life and safety, as well as the relevant provisions of 
the national legislation of Ukraine over certain international agreements that can potentially 
encroach on such values as life, health and safety. According to the author’s opinion, the 
orders of the military command «... not to shoot» in order to «preserve» the «regime of 
silence» are not in conformity with the general principles of law, which are reflected in specific 
legal norms. Because of the fact, that in such a case, giving preferences to such international 
agreements raises the question of the possibility of the state to ensure a constitutional right to 
life and safety of ATO fighters, stipulated in Article 27 of the Ukrainian Constitution. 

The author considers the question of how to «restrict» the right to self-defense of 
servicemen, the mechanism of implementation of this restriction and the question of criminal-
legal qualification of acts, which main aim is protecting people from unlawful encroachments. 

Keywords: self-defence, armistice regime, criminal liability, international obligation. 
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The Author analyses those offences from the Polish criminal code which have aggravated 
types connected with the victim’s suicide attempt resulting from the offender’s initial forbidden 
act. The interpretation problems connected with these types of offences are discussed. They are 
connected with possible controversies of attributing the offence to the offender in those cases in 
which his behaviour was one of a few causes of the victim’s decision to kill him/herself. The 
proper solution is to accept the offender responsibility when his maltreatment or stalking of the 
victim was the key factor in the victim’s decision making process. The paper also discusses the 
controversial issue of the mens rea of aggravated types characterised by the victim’s suicide 
attempt (which has to be serious, but does not have to be successful). This is connected with the 
construction of offences aggravated by their consequences. While for most of such offences it is 
obvious that the consequences need to be unintended (if they are intended, the offender 
commits another offence, e. g. murder), this can be questioned in the discussed case, since it 
might lead to lack of responsibility for intentionally making somebody commit suicide (since 
suicide is not an offence) or to the responsibility for murder, which in the case of victims who are 
not specially vulnerable, may be also controversial. Therefore the Author proposes interpretation 
accepting the application of the discussed aggravated types to both unintentional and intentional 
causation of the victim’s suicide attempt. 
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There are three offences in the Polish criminal law system in whose case the 
aggravated type is connected with the fact that the perpetrator’s behaviour causes the 
victim’s suicide attempt. The first one historically is the offence of maltreatment (known 
since the introduction of the Criminal Code of 1969) and described by art. 207 of the 
now binding Criminal Code of 1997. There are two basic types of that offence. The 
perpetrator guilty of the maltreatment of a closely related or dependent person (Art. 207 
§ 1 CC) faces the punishment of imprisonment from 3 months to 5 years and the 
perpetrator guilty of maltreatment of a helpless person (Art. 207 § 1a CC) – the 
punishment from 6 months to 8 years. There are two aggravated types of these offences. 
The first one (Art. 207 § 3 CC) is characterised by the fact that the perpetrator uses 
extreme cruelty towards the maltreated victim and this type is punished with 
imprisonment from 1 to 10 years. The features of the second aggravated type, described 
in Art. 207 § 3 CC, are fulfilled when the maltreatment leads to the victim undertaking a 
suicide attempt. The punishment in such a case is imprisonment from 2 to 12 years.  

The second offence in the analysed group, first introduced into the Polish criminal 
law system by the binding Criminal Code of 1997, is the misdemeanour of maltreating a 
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subordinate soldier, described by Art. 352 CC. Its construction is similar to that of 
Art. 207 CC. There are two aggravated types characterised by the perpetrator’s extreme 
cruelty (Art. 352 § 2 CC) or by causing the victim to attempt a suicide (Art. 352 § 3 CC). 
The punishment is the same as in the case of the offence of maltreatment, i.e. 
imprisonment from 3 months to 5 years for the basic type of the offence and respectively 
imprisonment form 1 to 10 years and from 2 to 12 years for the aggravated types.  

The third and last offence whose features comprise the suicide attempt as an 
aggravating element is described by Art. 190a CC. This provision was added in 2011 [see 
the statute from 25th February, 2011on the modification of the statute – Criminal Code, 
Journal of Laws of 2011, No 72, position 381], and it refers to two basic types of 
offences. The first one, described by Art. 190a § 1 CC is known as stalking and it 
criminalises the persistent harassment of another person or a person closely related to 
him/her, thus causing the victim’s justified fear or infringing on his/her privacy. 
Art. 190a § 2 criminalises in turn the behaviour known as impersonating another person. 
It makes it a criminal act to impersonate another person and use that person’s image or 
other personal data in order to cause material or personal damage. Both offences are 
punished with imprisonment from 1 month to 3 years and both are prosecuted only on the 
victim’s motion. There is a common aggravated type referring to the above described 
offences – according to Art. 190a § 3 CC if the victim of the acts described in § 1 or 
2 makes a suicide attempt as a result of the offender’s behaviour, the offender faces the 
punishment of imprisonment from 1 to 10 years.  

While the offence of stalking is in many ways similar to the offence of maltreatment, 
which makes it reasonable (or at least justifiable) to create similar aggravated types in both 
cases, the same cannot be said about the offence of impersonating another person which in 
practice refers mainly to situations happening in virtual reality. This solution has been already 
criticised by authors analysing Art. 190a § 2 CC [14, p. 38]. The presence of such an 
aggravated type (Art. 190a § 3 CC in connection with Art. 190a § 2 CC) is even more 
surprising if one realises that there are other offences in the Criminal Code which contain the 
element of maltreatment of the victim, yet the lawmaker has not created such aggravated 
types in their cases. This refers to the offences described by Art. 246 and 247 CC. Art. 247 
§ 1 CC describes the basic type of the offence of maltreatment of a person who is legally 
deprived of liberty (e. g. a prisoner). There is only one aggravated type of this offence, 
described by Art. 247 § 2 CC and its features are fulfilled when the maltreatment is 
accompanied by extreme cruelty. Art. 246 refers to the maltreatment of a person by a public 
official or by a person executing his commands in order to enforce some testimony, 
explanations, information or statements. In the case of both offences it seems quite possible 
that the perpetrator’s behaviour may lead to the victim’s decision to commit suicide, yet no 
aggravated types of that kind have been constructed by the lawmaker. Therefore, it can be 
argued, that while Art. 246 and 247 § 1 or 2 CC exclude the application of Art. 207 § 1 or 
2 CC in the criminal qualification, the real concurrence of provisions between Art. 246/247 
§ 1 or 2 CC and Art. 207 § 3 CC takes place in those cases in which the maltreatment led to 
the suicide attempt of the victim [11, p. 91–91; 17, p. 851]. 

One should also note the lack of consistency of the legal sanctions for the 
aggravated types referring to the victim’s suicide attempt. While for the first two 
offences described earlier (i.e. Art. 207 § 3 and Art. 352 § 3 CC) the punishment is 
imprisonment from 2 to 12 years, if the suicide attempt was induced by the behaviour 
described by Art. 190a § 1 or 2 CC, then the maximum punishment is 10 years of 
imprisonment. Since in all these cases it is the life and health of the victim which become 
the main protected values, the punishment should not differ, even if the initial offences 
are of different weight which is reflected by their punishments [15, p. 472].  
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All the above described inconsistencies – the diversified punishments for causing 
similar results, the lack of aggravated types characterised by the victim’s suicide attempt 
in the case of maltreatment described in Art. 246 and 247 and the presence of such a type 
in the case of the offence of impersonating another person, may lead to the conclusion, 
that one of the possible solutions could be the creation of a new general offence, making 
it possible to punish more severely the perpetrator of any intentional offence if his 
behaviour caused the victim’s suicide attempt (of course, if at least negligence would 
characterise the mens rea referring to that consequence of the offender’s behaviour).  

There is no doubt in the criminal law literature that in order to fulfil the aggravating 
feature in the form of causing the victim to make a suicide attempt, there needs to be a 
causal link between the forbidden act described in the basic type of a given offence and 
the victim’s attempt to take his/her own life. It is also commonly accepted that the 
maltreatment or stalking does not need to be the only cause of the victim’s decision, yet 
this should be the decisive factor. This is connected with the knowledge of human 
psyche. As it is stressed in literature, it is rarely so that there is only one reason why 
somebody decided to kill himself. Usually the suicide results from many factors which 
intermingle and as long as the offender’s behaviour was the key factor in the victim’s 
decision to end his/her life (in other words, as long as there would have been no suicide 
attempt without the maltreatment or stalking), the offender should be charged with 
committing the proper aggravated type of maltreatment or stalking [9, p. 991; 12, p. 9].  

As can be easily inferred from the expression used in the discussed provisions, the 
only element which is required to ascribe to the offender the aggravated type is the 
undertaking of a suicide attempt by the victim, regardless of the actual outcome of the 
attempt. The victim does not need to successfully take his/her own life. It is enough that the 
attempt has taken place, as long as the attempt was w serious one, i.e. the victim of the 
maltreatment was not faking the suicide.This opinion is shared by most criminal law 
scholars [see e. g.: 8, p. 869; 9, p. 991; 5, p. 958; 10, p. 1307]. There can be some doubts 
about the state of mind of the victim referring to the suicide he/she is committing. 
Undoubtedly the requirements of the aggravated types are met when the victim sincerely 
wants to kill him/herself, yet it can be argued that these requirements are met also when the 
victims makes a potentially dangerous suicide attempt, hoping that somebody will manage 
to rescue him/her at the last moment, yet, accepting also the possibility of not receiving 
such help and dying [more on this issue: 2, p. 170–177]. This was stressed by the Supreme 
Court in a decision of 5th March 2014, in which the court stated that the «victim’s decision 
to kill himself, which is reflected in the attempt to commit suicide as a consequence of 
maltreatment (Art. 207 § 3 CC), means at least the awareness of the possibility to end one’s 
own life due to a given behaviour and the acceptance of one’s own death» [4].  

There are some controversies in literature referring to the proper interpretation of 
those cases in which the victim did intend to commit suicide but chose means that could 
not cause his/her death, e.g. used a substance that was not poisonous at all or was not 
poisonous enough to cause death. Some authors claim that in such cases the perpetrator 
of maltreatment or stalking cannot be charged with the discussed aggravated types of 
these offences, since no danger for the victim’s life was present [18, p. 58–59; 11, p. 96]. 
Yet, it could also be argued that it is the awareness of the victim and his/her state of mind 
that matter and not the actual outcome of the suicide attempt. If one associates the higher 
punishment for causing a suicide attempt not only with the creation of an actual danger 
for the life and health of the victim but also with the increased intensity of the 
maltreatment or stalking preceding it – if the offender is to be responsible for the suicide 
attempt he should foresee or at least be able to foresee such an outcome of his acts, and 
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this is possible only in those cases in which the behaviour preceding the suicide attempt 
was characterised by such intensity that the victim’s extreme reaction might have been 
foreseen – then it could be argued that the actual chances of the attempt to be successful 
are important only at the stage of imposing the punishment and not at the state of 
establishing the proper legal qualification. This is especially visible in those cases in 
which the victim e.g. swallowed an insufficient portion of some kind of poison, thus 
causing some health problems but not the expected death [12, p. 8].  

The most important and most controversial problem connected with the 
interpretation of the discussed aggravated types of offences refers to their mens rea. This 
is connected with the fact that all these types of offences constitute the so called offences 
aggravated by their consequences. Such a construction is quite often in the Polish 
Criminal Code and is basically based on the pattern in which the basic type of an offence 
is intentional (or unintentional), while the consequences which may result from the 
behaviour described in the basic type of the offence are not intended by the perpetrator, 
yet it can be proven that he has foreseen them or could have foreseen them, which means 
that the consequences are unintentional. This type of the mens rea is described by Art. 9 
§ 3 CC, according to which the offender faces more severe punishment which, according 
to the statute, depends on the consequence of a forbidden act, if he has foreseen or could 
have foreseen that consequence. Most of the authors agree that the consequence of such 
offences must be unintended by the offender, and in those cases in which the offender 
intends to cause the forbidden consequence, he should be held responsible not for the 
aggravated type of that offence but for the intentional act he committed. Generally, the 
opinion that the only possible combination making it acceptable to apply the provisions 
describing a type aggravated by the consequences is the combination of the initial 
intended/unintended act with unintentional consequences is expressed by many authors 
[19, p. 41; 7, p. 113; 13, p. 284; 1, p. 78; 16, p. 162; 3, p. 43–44]. For example, if the 
offender sets fire intentionally and unintentionally kills somebody in this way, he should 
be held responsible for the offence of intentionally causing a catastrophe with the 
consequence in the form of somebody’s death – Art. 163 § 3 CC, yet, if the fire was set 
in order to kill somebody, the perpetrator should be charged with murder – Art. 148 CC, 
this provision being in real concurrence with the provision referring to the causing of a 
catastrophe in its basic form, i.e. Art. 163 § 1 CC. This difference is important, since the 
punishment for causing a catastrophe and thus causing a further, unintentional result in 
the form of somebody’s death is punished with imprisonment up to 12 years, while the 
maximum punishment for murder is life imprisonment.  

While there is no doubt that art. 207 § 3, 532 § 3 and 190a § 3 CC refer first of all to 
situations in which the suicide attempt was not intended by the offender, i.e. to unintentional 
causing of such an attempt, there are controversies referring to the proper legal qualification 
in such cases in which the offender wanted to make the victim commit suicide or was aware 
of such a possibility and accepted it, i.e. caused the suicide attempt intentionally.  

For those authors, and they seem to be the majority, who do not accept the 
possibility of causing the consequence intentionally if the construction of a type 
aggravated by its consequences is to be applied in the legal qualification, such cases do 
not fall under the discussed provisions. Since, for criminal policy reasons, it would seem 
absurd to assume that the perpetrator would then not be held responsible for the intended 
consequence of his forbidden act, it is suggested that such offenders should be found 
guilty of murder [16, p. 162; 15, p. 84–85]. It seems that this solution could easily be 
accepted in those cases in which the victim is of special vulnerability (a child or an 
insane person), since in such cases the victim could be treated as a tool in the hands of 
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the offender. This is, however, much more problematic in the case of other victims, since – 
if they cannot be treated as tools in the hands of the offender – it is difficult to assume 
that it is the offender who performed the actus reus of the offence of murder (technically, 
what he does cannot be described as killing another person).  

The solution here is to accept the possibility of applying the provision describing the 
aggravated type also in those cases in which the consequence of the initial offence was 
intended by the offender, of course, only as long as there is no intentional offence in the 
Criminal Code which better describes the actus reus and mens rea of the committed act. 
The existence of aggravated types in whose case the consequence of the initial act of the 
offender can be intentional is accepted in literature by some authors [20, p. 168; 6, p. 73; 
12, p. 13; 18, p. 84–85]. This seems to be the case for the discussed provisions. Committing 
suicide is itself an act irrelevant for the criminal law, therefore intentionally causing the 
victim’s decision to commit suicide does not constitute a basic type of offence (unless, of 
course, the possibility to treat it as murder is accepted). An additional argument that could 
be brought forward is the application of the logical method of interpretation a minori ad 
maius – according to this, if something less is forbidden, than something more is forbidden 
as well. This is the case here: since it is forbidden to unintentionally cause the suicide 
attempt of another person, it must be also forbidden to do so intentionally.  

If one looks at conviction statistics for the discussed aggravated offences, it turns out 
that it is the offence of maltreatment with the consequence in the form of the victim’s 
suicide attempt that happens most frequently. Nonetheless, such offences are not too 
common anyway, e.g. while in 2016 there were altogether 10.883 persons found guilty of 
the offence of maltreatment, only 32 of them committed the aggravated type of 
maltreatment described in Art. 207 § 3 CC (so such convictions constituted only 0,3 % of 
all convictions for maltreatment). Generally, the number of persons found guilty of the 
offence from Art. 207 § 3 CC in the period 2010–2016 was as follows: in 2010 there were 
57 persons convicted, in 2011 – 43, in 2012 – 41, in 2013 – 56, in 2014 – 36, in 2015 – 58 
and in 2016 – 32 persons. The average number of such convictions for the discussed period 
is then 46 per year. The numbers for the aggravated type of stalking described by Art. 190a 
§ 3 CC are statistically insignificant: in the period 2011–2012 it was only one conviction 
each year, there were 4 convictions both in 2014 and 2015 and 5 – in 2016 [the data can be 
found on the Polish Ministry of Justice web pages: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-
statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (access date: 10.05.2018)].  

Concluding, it should be stressed that while the aggravated types of offences 
characterised by the consequence in the form of the victim’s suicide attempt are very 
interesting from the theoretical point of view and there are some serious controversies 
connected with their interpretation, they do not seem to play such an important role in the 
criminal justice practice and – judging by the judicature concerning them – some of the 
most serious interpretation problems do not appear in practice, while those issues which 
do appear are dealt with quite adequately by the courts.  
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Проаналізовано ті злочини, передбачені Кримінальним кодексом Республіки Польща, 
які мають кваліфіковані склади, виділені за спробою самогубства потерпілого внаслідок 
попереднього суспільно небезпечного діяння суб’єкта злочину.  

У польському кримінальному законодавстві є три випадки, коли поведінка зловмис-
ника призводить до спроби самогубства потерпілого. Перший історично пов’язаний із 
неналежним поводженням (відомий з часу прийняття Кримінального кодексу 1969 р.) і 
закріплений у ст. 207 зараз чинного Кримінального кодексу 1997 р.  

Другим випадком в аналізованій групі злочинів, уперше запровадженим у польську 
кримінально-правову систему Кримінальним кодексом 1997 р., є неналежне поводження 
з підлеглим солдатом, передбачене в ст. 352 КК РП. Третій і останній злочин, 
кваліфікований за ознакою спроби самогубства, закріплений у ст. 190а, якою КК РП був 
доповнений у 2011 р. Вона закріплює два основні склади злочину: переслідування (ч. 1 
ст. 190а КК РП) та видання себе за іншу особу (ч. 2 ст. 190а КК РП). Спільною 
кваліфікуючою ознакою для описаних складів злочину є, відповідно до ч. 3 ст. 190a КК 
РП, спроба самогубства потерпілого в результаті такої поведінки суб’єкта злочину. 

Проаналізовано проблеми інтерпретації цих злочинів. Вони пов’язані з можливими 
суперечностями щодо приписування діяння суб’єкту злочину у тих випадках, коли його 
поведінка була однією з кількох причин прийняття потерпілим рішення позбавити себе 
життя. Правильне вирішення проблеми полягає у визнанні відповідальності суб’єкта зло-
чину у тих випадках, коли його неналежне поводження чи переслідування потерпілого 
було ключовим чинником у процесі прийняття потерпілим зазначеного рішення. 

У публікації також розглянуто суперечливу проблему суб’єктивної сторони каліфі-
кованих складів злочину, які характеризуються спробою самогубства потерпілого (яка 
має бути реальною, але не обов’язково повинна бути успішною). Це пов’язано з кон-
струкцією складів злочину, кваліфікованих за наслідками. Хоча для більшості таких скла-
дів злочину очевидно, що ставлення до суспільно небезпечних наслідків має бути необе-
режним (якщо ставлення до суспільно небезпечних наслідків є умисним, має місце інший 
склад злочину, наприклад, умисне вбивство), це твердження може бути поставлене під 
сумнів в аналізованому випадку, оскільки така інтерпретація може призвести до 
відсутності кримінальної відповідальності за умисне доведення когось до самогубства 
(оскільки саме по собі самогубство не є злочином) або до кримінальної відповідальності 
за умисне вбивство, що у випадку з потерпілими, які не є особливо вразливими, також 
може бути спірним. Отже, автор пропонує тлумачення, яке допускає застосування 
аналізованих кваліфікованих складів злочину як у випадку необережного, так і у випадку 
умисного доведення потерпілого до спроби самогубства. 

Ключові слова: самогубство; переслідування як ознака складу злочину; неналежне 
поводження як ознака складу злочину; кваліфікуючі ознаки. 

Стаття: надійшла до редакції 28.09.2018 
прийнята до друку 01.11.2018 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67. С. 228–237 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2018. Issue 67. P. 228–237 

© Mozgawa М., 2018 

УДК 343.614 

THE OFFENCE OF PERSUADING OR HELPING SOMEBODY 
TO COMMIT SUICIDE IN POLISH CRIMINAL LAW 

(ART. 151 OF THE CRIMINAL CODE) 
M. Mozgawa 

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin, Polska, 20-031, 

e-mail: mmozgawa@poczta.umcs.lublin.pl 

Suicide has been a grave social problem in Poland; in 2017 there have been 5276 lethal 
suicide attempts in the whole country. The number of initiated criminal proceedings referring to 
the offence from Art. 151 CC is also substantial; in 2016 there were 3024 such cases, yet the 
number of confirmed offences was only a tiny fraction of the initiated proceedings (in 2016 – 11 
such proceedings (0.0036 %). Only few of such cases are directed to courts; in the period from 
1st September 1998 (the date of entry into force of the Polish Criminal Code from 6th June 1997) 
till the end of 2015 there have been, on the whole territory of Poland, only 23 valid convictions for 
the offence from Art. 151 CC. Art. 151 CC criminalises causing another person to commit suicide 
by persuasion or assistance provision. The protected value is human life as well as the freedom 
from destructive influence on the way in which the victim disposes of his/her own life. The 
offence can be committed only by action in the case of causing the suicide attempt by 
persuasion, and in both forms of forbidden behaviour (action and omission) in the case of 
providing assistance in suicide. The offence is a material one; its features include the 
consequence understood not as the death of the victim but as the undertaking of the suicide 
attempt, no matter what its result was. It is a common offence which can be committed only 
intentionally (both types of intent are possible: dolus directus and dolus eventualis). The 
punishment for the offence is imprisonment from 3 months to 5 years.  

Keywords: suicide, persuasion, providing assistance, suicide attempt. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.228 

Suicide has been a serious social problem in Poland. As is shown by police statistics 
there were 5 276 suicides which ended with death in Poland in 2017, in 2016 – 5 405, in 2014 – 
6 162 and in 2013 – 6 101. The number of initiated criminal proceedings referring to the 
offence from Art. 151 (causing a person to commit suicide by persuasion or providing 
assistance) is also significant. And thus, in 2016 there were 3 024 such cases, in 2015 – 3 193, 
in 2014 – 3 535 and in 2013 – 3 180. Taking into account the importance of such a value as 
human life, in the majority of suicide cases criminal proceedings are initiated in order to 
verify the circumstances constituting the statutory features of the offence from Art. 151 CC 
and make it clear whether the act of committing suicide was the result of a person’s own 
decision or whether it took place as a result of persuasion or assistance of another person. The 
number of detected offences is a small fraction of the number of initiated proceedings (e.g. in 
2016 – 11 proceedings (0,0036 %), in 2014 – 21 (0,0059 %), in 2013 – 15 (0,0047). Only few 
of these cases are directed to courts; in the period between September 1, 1998 (the coming 
into force of the binding Criminal Code of June 6, 1997) until the end of 2015 there were only 
23 valid convictions in Poland based on Art. 151 CC [19, p. 146].  

As is commonly known contemporary criminal statues (the Polish one among them) 
do not consider suicide as a criminal act, no matter if the suicide attempt was successful 
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or not [4, p. 372]. The question might be formulated about the lawmaker’s motivation in 
criminalising the persuasion or assistance in suicide (especially in the context of the lack of 
criminality of committing or attempting to commit suicide). If one takes into account the 
general constructions of instigation and assistance referring to forbidden acts (described by 
Art. 18 CC), then there should be no doubts; these forms of committing offences are 
punished because of the blameworthiness of the perpetration of the act to which they lead 
[15, p. 26]. However, suicide is an act legally irrelevant, therefore it makes sense to ask 
why the lawmaker, having decided to leave suicide behaviour outside of criminalisation, 
does not do the same in reference to the persons cooperating with the self-killer in the act of 
auto-destruction. It can be, as it seems, assumed (with much simplification) that the 
interdiction to persuade or assist in suicide has most of all the aim to prevent abuses, i.e. 
such cases in which the person cooperating in the suicide of another person does so for 
blameworthy reasons (e.g. to harm the victim or event profit from his/her death) [15, p. 27]. 
There is no doubt that Polish criminal law does not criminalise suicide and there have been 
no positive results of the attempts to find other bases for the responsibility of the self-killer 
who survived the suicide attempt [e.g. Art. 13 § 1 CC in connection with Art. 148 § 1 CC 
(attempt to commit murder), Art. 156 CC (serious bodily harm), Art. 157 CC (medium or 
minor bodily harm) or Art. 160 CC (bringing the danger of losing life or suffering a serious 
bodily harm), of course assuming that the self-killer did not infringe on the values of other 
persons [2, p. 130 et al.]. The above does not mean that in every case (regardless of the 
circumstances, the method chosen by the self-killer and the caused results) the act of the 
self-killer will not cause criminal responsibility. There are a number of offences which can 
be attributed to the unsuccessful self-killer in connection with the suicide attempt (e.g. 
unintentional causing of the death of a person by the unsuccessful self-killer jumping from 
a roof or causing a road accident – Art. 177 CC). Such a solution is necessary since 
otherwise the unsuccessful self-killer would be getting immunity from prosecution for 
committed acts which could even lead to simulated suicide attempts whose real aim would 
be to harm another person. 

It is usually accepted that the value protected by Art. 151 CC is human life [10, 
p. 906; 27, p. 865; 1, p. 147; 22, p.410; 5, p.145]. It is sometimes explained that the 
protection refers to life as a social value, i.e. the value that cannot be freely disposed of 
by its holder [29, p. 320; 18, p. 306]. Such an approach is being criticised, however, and 
its opponents claim that the fact that man does not have the right to freely dispose of his 
own life, since it is protected regardless of his will, should not mean that his freedom is 
excluded to such an extent that also the right to undertake auto-destructive acts is 
excluded [8, p. 193; 15, p. 26 et al.]. The opinion expressed by J. Giezek seems to be 
convincing – according to him the protected value of Art. 151 CC is first of all human 
life, but it is also the freedom from destructive influences on the way in which a person 
disposes of his own life [8, p. 193].  

Art. 151 describes the forbidden act as «causing a man to attack his own life» and this 
can be done either by persuasion or by providing assistance. The question appearing here is 
whether the terms persuasion and providing assistance have the same range as instigation and 
abetting in crime defined in Art. 18 § 2 and 3 CC. The dominating opinion is that to interpret 
these terms the provisions referring to the above mentioned forms of cooperation in crime 
should be applied [13, p.48]. Such an opinion is expressed, among others, by A. Zoll [29, 
p. 320–321], B. Michalski [18, p. 306], M. Królikowski [14, p. 278].  

Special attention should be paid to the way of understanding the terms «persuasion» 
and «providing assistance» as the features of the analysed offence by the criminal law 
doctrine. Let us start with the term persuasion which leads to more difficulties, as it 
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seems. According to A. Marek «persuading somebody to commit suicide means inducing 
which constitutes the content of the actus reus of instigation» [16, p. 378], the same 
opinion is expressed by A. Wąsek [26, p. 60]. A different opinion is presented by 
K. Daszkiewicz who maintains that Art. 151 CC (as well as the earlier expressions of that 
provision) has not introduced instigation but only persuasion and – according to this 
Author, «these are not the same» [6, p. 250]. In L. Tyszkiewicz’s opinion «instigation has 
been described by the feature «incitation» instead of «persuasion» which means that the 
scope of forms of instigation has been limited to those that are less intense» [24, p. 943]. 
P. Góralski also thinks that persuasion to commit suicide is a term with stricter meaning 
if compared to instigation [9, p. 39]. One should share the opinion of those doctrine 
representatives who accept the identical meaning of persuasion and incitement, and the 
use of the term persuasion instead of incitement should be justified through linguistic 
reasons [13, p.50]. According to the Dictionary of the Polish Language, to persuade 
means «to encourage somebody to something, to incite, to convince», therefore there are 
no rational arguments to ascribe to it some meaning other that the one suggested by the 
grammatical interpretation (http://sjp.pl/namawia%C4%87).  

Generally speaking, persuasion means influencing the intellectual, as well as 
emotional sphere of another person which is to result in the intention to commit suicide 
[13, p. 50]. Approving the identity the of meaning range of persuasion and incitement I 
express the opinion that persuasion has a broad meaning range which includes not only 
verbal forms but also all other forms (written, text messages, e-mails and even obvious 
gestures) as long as they are capable of influencing the will of a person so effectively as 
to lead to the appearance of the auto-destruction intent. Though there may be some 
doubts about treating gestures as belonging to the category of persuasion, yet there seem 
to be no justified grounds for rejecting them (e.g. unambiguous signs persuading 
somebody to commit suicide made by a death-mute person, gestures addressed to the 
victim through a glass window or from such a distance from which the voice could not be 
heard or with accompanying noise). Such gestures (e.g. encouraging a hesitating person 
to jump from a high building) may, of course, be sometimes treated as assistance in 
suicide in the meaning of Art. 151 CC (since the intent to attack one’s own life has 
already been there).  

The persuading person needs not have direct contact with the persuaded one; any 
form of distant communication is possible: a telephone call, a conversation through the 
Internet (e.g. skype), written correspondence (letters, text messages, e-mails) [10, p. 909; 
1, p. 148]. The self-killer needs not know the person who is persuading or assisting him 
in the commission of the suicide; the offender may remain unknown for the victim (e.g. 
providing information through the Internet). Both persuasion and assistance in suicide 
must refer to a specified person, even if these persons are quite numerous (e.g. members 
of a numerous sect who receive the persuasion from their guru) [10, p. 910].  

One cannot treat as persuasion the agitating to commit suicide which is not directed at 
a specific person, yet, the opinion is sometimes stressed in the literature that it is possible to 
treat as persuasion an expression inciting somebody to commit suicide placed in a 
commentary in a blog or a social networking service [1, p. 148]. However, one cannot treat 
as persuasion or assistance in suicide the creation and publication of instruction materials, 
advice and guidelines how to commit suicide, as well as other materials which 
hypothetically might facilitate committing suicide, if they are addressed to an unspecified, 
anonymous range of recipients [7, p. 335; 9, p. 42]. The statutory features of the offence 
from Art. 151 CC will also not be fulfilled if one publicly calls for committing suicide (if it 
does not refer to a specified person) [7, p. 335; 9, p. 42]. As is pointed out in literature, in 
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such a case it is not possible either to consider the statutory features of the offence from 
Art. 255 CC (public calling for the commission of an offence or approving it) to be fulfilled 
since there is no illegality of the act the offender was referring to [10, p. 910].  

Persuasion needs to be clear and unambiguous and its content may lead to no doubts 
about the offender’s intention. If the offender’s behaviour takes on the form of stalking 
or maltreatment which leads to the victim’s suicide attempt, one should consider the 
responsibility based on Art. 190a § 3 CC or 207 § 3 CC (possibly also Art. 352 § 3 CC).  

Persuasion as defined in Art. 151 CC may have the shape of a plea, suggestion, 
proposition etc. Applying threat, blackmail, enforcement or hypnosis – in R. Kokot’s 
opinion – goes beyond the scope of that feature [10, p. 909]. In such cases it seems 
justified to consider the legal qualification based on Art. 148 § 1 or 2 CC (the basic or 
aggravated type of murder). One should pay special attention to the opinion of A. Wąsek, 
who claimed that the offender who participated in a joint suicide only in order to get rid 
of the victim be means of his/her own behaviour should nonetheless be held responsible 
only on the basis of Art. 150 (euthanasia killing) or 151 CC, and not of Art. 148 CC. 
According to that Author, the offender’s deceit should be taken into account at the stage 
of punishment imposition [26, p. 109]. There may be some doubts about this solution. 
The qualification based on Art. 151 CC in such a case does not seem right, the more so 
because it could thus be treated as a sort of «bonus» for the offender’s ingenuity. What is 
more, there may be cases in which the offender applying deceit will do it for reasons 
deserving special condemnation which should lead to the use of the qualification based 
on Art. 148 § 2 point 3 CC. If the use of violence is considered in turn, P. Góralski seems 
to be right when he claims that it would be going too far to maintain that Art. 151 CC is 
the proper one in the cases in which the offender used violence to make the victim 
commit suicide. Though the interpretation of the term «cause» does not exclude it, yet it 
is doubtful, taking into consideration the meaning of the words «assist» and «persuade», 
whether such acts can be performed by the use of violence against the potential self-killer 
[9, p. 43]. This Author does not state what the proper qualification in such cases should 
be (though it seems that it should be Art. 148 CC).  

If the victim’s intention to commit suicide was not caused by the persuasion of the 
offender and materialised for other reasons, and the offender by his persuasion only 
strengthens that intention in the psyche of the potential self-killer (e.g. be giving him 
advice, tips, information, removing some doubts), then the behaviour of the offender 
should not be treated as persuasion (in the meaning of Art. 151 CC), but as psychical 
assistance (which fulfils the second of the verb features of the offence from Art. 151 CC) 

[18, p. 307–308].  
There are diversified opinions referring to the assessment of the strengthening of the 

victim’s intention to commit suicide. Some authors claim that it can be treated as persuasion, 
especially in those cases in which the potential self-killer was hesitating whether to commit 
the act of self-destruction (A. Wąsek [26, p. 61], M. Budyn-Kulik [1, p. 148], J. Giezek [8, p. 
194]). A similar interpretation may also be found in some decisions of the Supreme Court 
(compare e.g. the sentence of the Supreme Court from January 24, 1967, II KR 211/66, 
unpublished). Yet, such an interpretation is not justified. The strengthening of the potential 
self-killer’s decision should be treated not as persuasion but as psychic assistance in 
committing suicide [13, p. 51]. This solution dominates among the criminal law authors 
(among others: M. Cieślak [4, p. 378], B. Michalski [18, p. 307–308], A. Marek [16, p. 378]). 
According to R. Kokot in such a situation one should consider applying the construction of 
impossible attempt (Art. 13 § 2 CC), when the offender did not know about the already taken 
suicide intent [11, p. 25]. 
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Assisting somebody in suicide, as a rule (though obviously taking into account the 
specificity of a suicide act) corresponds with the formula of abetting described in Art. 18 
§ 3 CC [11, p. 29], therefore it may be manifested both by action and omission in the 
case in which the offender does not fulfil a specific legal obligation to prevent a suicide 
attempt [9, p. 277; 10, p. 909]. The offender plays then the role of a guarantor who is 
burdened with the specific legal obligation to prevent a consequence in the form of 
another person’s suicide attempt [8, p. 194]. As is rightly pointed out by K. Burdziak, 
Art. 151 CC speaks of providing assistance and not about facilitating, as does Art. 18 § 3 
CC [3, p. 181]. According to that Author, though the analysed expression should be 
characterised in a way similar to abetting, yet it should be stressed that the provided 
assistance must cause the suicide attempt of another person (so it must cause, in an 
indirect way, the undertaking of a suicide attempt) [3, p. 182]. 

It does not matter for the legal qualification whether providing assistance was 
inspired by the victim or was the offender’s own initiative (though this may undoubtedly 
influence the imposition of punishment) [12, p. 29]. 

Unlike persuasion which always precedes the intention to commit suicide (and is 
intellectual), assistance (as a rule, though not always) is of physical nature and may be 
provided to a person who has already formed the intention to commit suicide [21, p. 57]. 
The core of assistance lies in facilitating another person the execution of the suicide 
intention (e.g. by providing a gun, poison, as well as providing advice, tips or 
strengthening the already taken suicide intention) [17, p. 69]. Psychic assistance should – 
according to the interpretation adopted by the Supreme Court – be understood as «first of 
all verbal assistance in contrast to assistance by action. This type of assistance may take on 
the shape not only of giving advice and tips which are to facilitate the suicide but also of 
such a behaviour of the offender which in a extremely suggestive way manifests his 
solidarity with the intent of the self-killer and may, in some cases, create the atmosphere in 
which the intention of the self-killer is forming, maturing and it strengthens the already 
taken intention (…)» { Sentence of the Supreme Court of August 9, 1973, I KR 178/73, 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa 1974, issue 3, position 43.}.  

It should be stressed that not every persuasion and not every assistance in suicide 
will lead to the fulfilment of the statutory features of the offence from Art. 151 CC. 
According to the disposition of that provision the actus reus will be achieved only by acts 
«which exert so intense an influence on another person that they may be considered to be 
meeting the requirements of <<causing>> the suicide attempt [11, p. 23]. According to 
the linguistic meaning, «to cause» means «to become the cause of something, lead 
somebody to something, to trigger out something» [1, p. 149]. There is no doubt that not 
every persuasion and not ever assistance will fulfil the statutory features of the analysed 
offence, but only such which can be called «persuasion causing the suicide attempt» or 
«assistance causing the suicide attempt». As is emphasised in literature, the offender’s 
behaviour in the causal sense must be the necessary condition for the suicide attempt in 
such a way that it can be stated that without the persuasion or assistance there would 
have been no suicide attempt; the attribution of the consequence will be possible only if 
the offender’s behaviour was of crucial and decisive meaning in that respect [11, p. 23].  

The offence from Art. 151 is a material one. Its features comprise the consequence 
understood however as the undertaking of the suicide attempt, no matter what its 
outcome, and not as the death of a person [1, p. 150; 17, p. 69]. The actus reus is 
therefore completed not only when the value of life has been destroyed, but also when it 
has been endangered in the case of an unsuccessful suicide attempt (when the attempt 
only lead to the direct danger of losing life) [11, p. 24]. Obviously, the responsibility for 
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attempting to commit the offence from Art. 151 CC may be applied on regular basis. 
This will be the case when the persuasion will not invoke the victim’s intention to kill 
himself at all, as well as when the intention was formed but the victim’s actions did not 
go as far as making an attempt to kill himself [17, p. 69]. The attempt may be as well 
possible as impossible, and – what seems clear – the impossibility must lie on the 
offender’s side (i.e. the person causing another’s suicide attempt) and does not refer to 
the impossibility on the victim’s side. Therefore an impossible attempt will take place 
when the offender uses a language the victim does not speak or when the offender gives 
the future self-killer, in order to make it possible for him to get poisoned, some substance 
which is not poisonous [11, p. 25].  

The object of the executive act is the source of many interpretation problems in the 
case of the offence from Art 151 CC. It is assumed that it may only be a person who is 
capable to make an autonomous decision (in the case of persuasion) or a person who has 
already made such a decision consciously (in the case of providing assistance). It is often 
assumed in the literature that a person who, because of his age or mental state (e.g. a 
minor or an insane person), is not able to recognise the meaning of his act or to direct his 
act, cannot be the object of the offender’s action (in such cases the qualification based on 
Art. 148 should be applied) [1, p. 150].  

The offence described in Art. 151 CC is a common one. When it is committed by 
action, anyone can be its perpetrator, while the omission fulfilling the statutory features of 
that offence may only be committed by the person who is burdened with a special legal 
obligation to prevent the consequence (Art. 2 CC); in this respect the offence is individual.  

The statutory features of the offence from Art. 151 CC may be fulfilled not only in the 
form of single-handed perpetration but also co-perpetration (and of course, multi-
perpetration). There are some doubts about the possibility of committing this offence 
through the non-executive forms of perpetration (directing and ordering). The general rules 
on responsibility apply to the form of instigation and abetting. Therefore, instigation to 
persuasion to commit suicide, as well as instigation to provide assistance or abetting 
referring to both persuasion and providing assistance in suicide attempt are possible.  

There seems to dominate in the literature the opinion that the offence from Art. 151 
CC in the form of persuasion may only be committed with the direct intent, while in the 
form of providing assistance both dolus directus and dolus eventualis are possible [23, 
p. 356; 4, p. 378; 28, p. 448; 1, p. 151; 29, p. 323; 16, p. 378; 14, p. 280; 10, p. 911]. 
Some doubts have been, however, expressed referring to the possibility of accepting the 
dolus eventualis in the case of persuading somebody to commit suicide. According to 
A. Wąsek the term «persuasion» (just like the term «inciting») does not encode the aim 
of the offender’s action. Therefore, if instigation was by its nature limited to the direct 
intent, then it would be unnecessary to statutorily limit the subjective side of instigation 
(Art. 18 § 2 CC) to the direct intent [26, p. 62]. Had the lawmaker not accepted the 
possibility of inciting with eventual intent, then limiting the range of criminalisation to 
the direct intent would not have been justified. This makes it possible to draw the 
conclusion that the term persuasion (corresponding with inciting) also does not give 
grounds for performing the interpretation limiting the possibility of committing the 
offence from Art. 151 (in the form of persuasion) only to the direct intent. The arguments 
presented by A. Wąsek are convincing. Undoubtedly the term „persuasion» does not 
have any intentional colouring and it is not difficult to imagine such examples of 
persuasion when the offender wants another person to form a given intention and such 
when he only accepts such a result of his persuading. The just opinion of A. Wąsek is 
shared by J. Kosonoga-Zygmunt [13, p. 52] and – as it seems – P. Góralski [9, p. 40].  
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No motive or purpose belongs to the statutory features of the offence defined in Art. 151 
CC. However the seriousness of the offence is largely dependent on the fact whether the 
offender was acting out of noble or evil motivation [26, p. 63]. Interesting issues can be 
associated with the situation in which the offender causes the victim to commit suicide by 
providing assistance in response to the victim’s request and if he was feeling compassion. 
There are three attitudes referring to that problem: 1/ according to some criminal law authors 
the offender’s act is not punishable (it is legally invalid, which is supported by the 
interpretation of the provisions of Art. 151 and 150 § 2 CC) [20, p. 97], 2/ according to other 
authors, assistance in suicide provided on the victim’s request and under the influence of 
compassion is de facto an euthanasia killing and as such should be prosecuted on the basis of 
Art. 150 CC [6, p. 236], 3/ the third group of authors claims that even in the case when 
request and compassion are present on the offender’s side the right qualification is the one 
referring to Art. 151 CC [25, p. 76; 9, p. 45]. The last of these opinions should be shared. The 
right qualification in such a case is the one from Art. 151 CC, while the presence of request 
and compassion will constitute circumstances influencing the punishment (and may lead to 
the extraordinary mitigation of punishment) [26, p. 63]. Unintentional causing the suicide 
attempt of another person does not fulfil the statutory features of the offence from Art. 151 
CC; yet Art. 155 CC (unintentional killing of a person) may be considered.  

6. The offence form Art. 151 CC is punished with imprisonment from 3 months to 5 
years. If the imposed punishment does not exceed 1 year, then its execution may be 
conditionally suspended. It is possible to apply the provision of Art. 37a CC („If the 
statutory punishment does not exceed 8 years of imprisonment, the court may impose, 
instead of that punishment, the punishment of fine or the punishment of restriction of 
liberty described in Art. 34 § 1a point 1,2 or 4»), as well as to impose the so called mixed 
punishment (Art. 37b CC: «In the case of a misdemeanour punished with imprisonment, 
regardless of the minimum punishment for a given offence, the court may jointly impose 
imprisonment not exceeding 3 months, and if the maximum punishment is no less than 
10 years – 6 months and the punishment of restriction of liberty up to 2 years. The 
provisions of Art. 69–75 do not apply. The punishment of imprisonment is to be executed 
first, unless the statute provides otherwise»). It is also possible to apply to the perpetrator 
of Art. 151 CC the conditional discontinuance of criminal proceedings, of course, when 
the conditions from Art. 66 § 1 CC are met. Condemnation for the offence from Art. 151 
CC may be accompanied by the following criminal measures: deprivation of public rights 
(if the offender is punished with no less then three years of imprisonment for an offence 
committed with especially blameworthy motivation), interdiction to occupy a certain 
position or performe a profession (Art. 41 § 1 CC), making the sentence publicly known 
(Art. 50 CC). It is also possible to impose on the perpetrator the obligation to make 
reparation for the damage caused or the injury sustained (Art. 46 CC), exemplary damages 
(Art. 47 § 1 CC) and sometimes to impose the forfeiture of objects (Art. 44 CC).  

Empirical research referring to the offence from Art. 151 CC in Poland in the years 
1998–2015, conducted by M. Mozgawa and P. Bachmat, show that the typical offender is 
a man under 40 (72,2 % of all accused), poorly educated (61,1 % have only basic 
professional education), living in a town, in half of the cases – punished earlier, most 
were single (61,1 %), childless (55,6 %), in half of the cases pleading guilty. The typical 
victim is a young person (59,9 % under the age of 25), a woman (63,3 %), usually 
closely related to the offender (59,9 %). Persuasion, as a rule, took on the form expressed 
only verbally, while the providing of assistance usually took the form of providing the 
victim the measures which are to facilitate the commission of suicide. The preferred 
ways of depriving oneself of life were those which did not require any special measures 
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for their execution (most of all hanging oneself). A quarter of the analysed cases had the 
background of family violence and the fulfilment of the statutory features of the offence 
from Art. 151 CC was mingled with maltreatment (Art. 207 CC) [19, p. 151 et al.].  
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ЗЛОЧИН ПЕРЕКОНУВАННЯ АБО СПРИЯННЯ 
ВЧИНЕННЮ САМОГУБСТВА В ПОЛЬСЬКОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
(СТ. 151 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ) 

М. Мозгава 
Університет Марії Кюрі-Склодовської, 

пл. М. Кюрі-Склодовської, 5, Люблін, Республіка Польща, 20-031, 
e-mail: mmozgawa@poczta.umcs.lublin.pl  

Самогубство є серйозною соціальною проблемою в Польщі. Відповідно до статистики, 
в 2017 р. по всій країні було вчинено 5 276 спроб самогубства із летальними наслідками, в 
2016 р. – 5 405, в 2014 – 6 162, а в 2013 р. – 6 101. Кількість порушених кримінальних 
проваджень стосовно злочину, передбаченого ст. 151 Кримінального кодексу Республіки 
Польща (доведення іншої особи до самогубства шляхом переконування або надання допо-
моги), є також значною. Так, в 2016 р. було порушено 3 024 такі провадження, в 2015 – 
3 193, в 2014 – 3 535, а в 2013 – 3 180. Проте кількість підтверджених злочинів становила 
лише невелику частку від порушених проваджень (наприклад, у 2016 р. – лише 11 зі 
загальної кількості таких проваджень (0,0036 %), у 2014 р. – 21 (0,0059 %), у 2013 р. – 15 
(0,0047 %). Лише невелику кількість таких справ скеровуютьдо судів; у період з 1 вересня 
1998 р. (дата набуття чинності Кримінального кодексу Польщі від 6 червня 1997 р.) до кінця 
2015 р. по всій території Польщі було лише 23 засудження за злочин, передбачений ст. 
151 Кримінального кодексу РП.  

Загальновідомо, що сучасні кримінальні кодекси (у тому числі польський КК) не 
передбачають самогубство як злочин, незалежно від того, чи спроба самогубства була 
успішною, чи ні. Ст. 151 КК РП встановлює кримінальну відповідальність за доведення 
іншої особи до самогубства шляхом переконування або надання допомоги. Об’єктом кри-
мінально-правової охорони є людське життя, а також свобода від деструктивного впливу 
на те, як потерпілий розпоряджається своїм власним життям. 

Особливу увагу приділено способу тлумачення термінів «переконування» та «на-
дання допомоги» як ознак аналізованого складу злочину в доктрині кримінального права. 
Наголошено, що не кожне переконування та не будь-яке надання допомоги становить 
собою ознаки складу злочину, передбаченого ст. 151 КК РП. Відповідно до диспозиції цієї 
норми, об’єктивна сторона може бути вчинена лише за допомогою діянь, які мають 
настільки сильний вплив на іншу особу, що можуть вважатися такими, що відповідають 
вимогам «доведення до» спроби самогубства. 

Констатовано, що злочин може бути вчинений лише шляхом дії у випадку дове-
дення до самогубства шляхом переконування та в обох формах заборонених діянь 
(шляхом дії та бездіяльності) у випадку надання допомоги у вчиненні самогубства. Склад 
злочину є матеріальним; його ознаки охоплюють суспільно небезпечні наслідки, які варто 
розуміти не як смерть потерпілого, а як спроба самогубства, незалежно від того, яким 
був її результат. Це є один із злочинів, який може бути вчинений лише умисно (можливі 
обидва види умислу: dolus directus і dolus eventualis). Покарання за вчинення аналі-
зованого злочину – позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років. 

Ключові слова: самогубство, переконування, надання допомоги, спроба самогубства. 
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The aim of the article is to analyze the criminal law regulation of credit card fraud in Hungary 
according to the Criminal Code (Act C of 2012). Credit card fraud is relatively a new crime in 
Hungary and especially in the recent years the crime statistics has risen. Credit card fraud in the 
legal literature considered as an economic crime. In this article the following crimes will be 
analysed which are closely related to each other; counterfeiting of cash-substitute payment 
instruments and the aiding in counterfeiting cash-substitute payment instruments; cash-substitute 
payment instrument fraud. 

The Hungarian regulation is based on the 2001/413/JHA: Council Framework Decision of 
28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment. It is important 
to analyse the new Directive proposal, how can it effect the regulation of the Hungarian Criminal 
Code in the future. 

The article also deals with the criminal statistics related to credit fraud crimes and gives 
conclusions about them. 

Key words: credit card crimes, criminal code, prevention. 
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The appearance of credit cards. The first idea of credit card was invented by a 
journalist Edward Bellamy in the late 19th century. He wrote the book titled «Looking 
Backward». This was quite impressive in terms of making predictions about the future 
and about how credit cards work in the modern era. For example he wrote down the 
concept of one receipt for the customer and one receipt for the buyer.1  

The predecessors of the cash replacing plastic cards were introduced by oil 
companies, hotels in the 1920s. The first credit card was introduced by the Bank of 
America in 1958, while the first European credit card the so called «Karte Blau» was 
introduced at a Rothschild Bank [3, p. 10–13; 4, p. 1; 5, p. 105–113]. 

In Hungary the first card which was linked to a foreign currency account appeared in 
1988. In the same year appeared the first ATM card as well. The use of credit cards was 
allowed by a National Bank decree (precisely the: 3/1992. (MK 34.) Hungarian National 
Bank decree about the cash flow) in 1992 and started to spread gradually in the early 
90’s. Today in Hungary there are about 8.5 million credit cards which are supposed to 
perform financial transaction. There also more than 100 thousand plastic cards which are 
not produced by banks but from the American Express, oil companies, trading companies 

––––––––– 
*  Supported BY the ЪNKP-17-3-IV.-PTE-110 New National Excellence Program of the Ministry of 

Human Capacities. 
1 http://www.thesimpledollar.com/a-fascinating-look-at-edward-bellamy-inventor-of-the-credit-card/ (date of 

download: 01. 10. 2015.) 
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etc. The numbers of credit cards are decreasing due to the economic situation in 
Hungary1. 

Credit card fraud in the legal literature considered as an economic crime. There are 
several definitions of economic crime, and there is no consensus of it. In my opinion 
economic crime is best described with the definition of Professor Mihбly Tуth: «In a 
criminological aspect economic crime is a form a crime which is realised in the economic 
process (or closely related to it). This form of crime is able to – in the aspect of 
perpetration behaviour (often with the use of legal forms of business or with the abuse of 
it) and in the aspect of the result of the crime – breach or endanger the fair and legal 
order of the economy» [11, p. 22]. 

The aim of this article is to analyse the Hungarian regulation of credit card related 
economic crimes. In this article the following crimes will be analysed which are closely 
related to each other: counterfeiting of cash-substitute payment instruments and the 
aiding in counterfeiting cash-substitute payment instruments; cash-substitute payment 
instrument fraud. 

The legal history of credit card fraud in Hungary. After the introduction of credit 
cards in 1992 the legislator soon realized that credit cards are needed to be protected by 
criminal law measures. The Act IX of 1994 amended our Criminal Code and established 
two new statutory provisions: counterfeiting of credit card and credit card fraud. 

The Hungarian Bank Association was not satisfied with the regulation because the 
preparation of these crime was not punishable at that time. The parliament responded to 
the critics by amending the Criminal Code with a Novel Act (the Act LXXXVII of 1998) 
and from 1998 the preparation of the crime was also punishable. 

Another significant change in the regulation was in 2003. Before we joined the 
European Union we had to do some legal harmonization. The Act II of 2003 amended the 
statutory provisions. The legal harmonization was based on 2001/413/JHA: Council 
Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash 
means of payment. The scale of the object of perpetration expanded and thus the name of 
the crime changed to 1) counterfeiting of cash-substitute payment instruments; 2) cash-
substitute payment instruments fraud [11, p. 445]; 3) one new crime was also introduced 
by the amending Act: aiding in counterfeiting cash-substitute payment instruments.  

In 2005 with a modifying Act (the Act XCI of 2005) the legislator abolished the 
subsidiary nature of counterfeiting of cash-substitute payment instruments, which in my 
opinion – agreeing with Lбszlу Kхhalmi – was a significant change [6, p. 388–389]. The 
subsidiary nature of the crime meant that the crime can only be established by the courts 
if insofar as the act did not result in a more serious criminal offense. 

Our previous Criminal Code (the Act IV of 1978) regulated the crimes in the Economic 
Crimes chapter and financial crimes title. The new Criminal Code (the Act C of 2012) which 
came into effect in the first of July 2013 has created a new chapter titled «Criminal offenses 
relating to counterfeiting currencies and philatelic forgeries». Currently these crimes are 
regulated alongside with counterfeiting money and forgery of stamps. 

In the following chapters I will analyze these crimes one by one. 
Counterfeiting of cash-substitute payment instruments and the aiding in 

counterfeiting cash-substitute payment instruments. 
The legal object of the crime is the safety of the flow of the cash-substitute payment 

instruments as well as the legal order of the financial management [2, p. 592]. With this 

––––––––– 
1 http://hvg.hu/gazdasag/20140703_Egyre_kevesebb_bankszamla_es_bankkartya_v (date of download 09. 09. 

2015) 
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statutory provision not just the interests of the bank account owners are protected but the 
financial institutes as well [10, p. 288]. 

The object of perpetration are the cash-substitute payment instruments which may 
be in material or electronic form. The definition of these can be found in the closing 
provisions of the Hungarian Criminal Code: ‘cash-substitute payment instrument’ shall 
mean non-cash means of payment provided for in the act on credit institutions, as well as 
treasury cards, traveller’s checks, credit tokens and bills of exchange made out in 
accordance with the Personal Income Tax Act, provided they contain protective fixtures, 
such as coding or signature, against duplication, fraudulent making or forgery, and 
against unauthorized use. (Act C of 2012 Section 394 (2). 

«Electronic payment instrument» shall mean, in addition to the non-cash means of 
payment provided for in the act on credit institutions, treasury cards and electronic credit 
tokens made out in accordance with the Personal Income Tax Act, provided that they are 
used through the information system (Act C of 2012 Section 459. (1) 20). 

These includes credit cards, debit cards meal vouchers, cheques, travellers cheques 
etc. [9, p. 500].  

Under the Criminal Code cash-substitute payment instruments and electronic 
payment instruments issued in other States shall receive the same protection as those 
issued in Hungary. (Act C of 2012 Section 392. (3). 

The statutory provisions contains three perpetration conducts: falsification of non-
cash payment instruments; manufacturing counterfeits and recording data stored on 
electronic payment instruments or the related security features; using technical means. 

I would like to illustrate the last perpetration conducts with some examples. 
ATM frauds: Nowadays more and more people are victimized by ATM frauds. The 

criminals can plant so-called skimmer devices (electronic card readers, tiny cameras etc.) to 
ATM slots. After the ATM user puts the credit card into the ATM card reader slot, the 
skimmer device picks up all the information from the card’s magnetic strip. With miniature 
cameras offenders can obtain our PIN code as well. After the criminals obtained the data, 
they can create with these clone credit cards and use it as the original one. 

Recording radio frequency signals. Easy and comfortable payment methods such as 
paypass has risks. Paypass credit card communicates with the point of sale terminal with 
radio frequency signals but these can recorded by skimmer devices [9, p. 501–502]. 

It is very easy to be victimized of this crime thus I would like to present some 
prevention proposals: try to use ATM machines which are inside of a building; if you 
notice some problem contact the bank, or the police and do not accept help from third 
persons; keep your certificate of the ATM transaction. 

The subject (the offender) of the crime can be anybody. The crime can be committed 
only intentionally there is no negligent form of it. 

This crime is a misdemeanour and punishable by imprisonment not exceeding one 
year. Lastly it is important to note that the preparation of this crime is also punishable 
[10, p. 287].  

The independent crime of aiding in counterfeiting cash-substitute payment 
instruments is very similar to preparation of the previous crime. This crime is established 
when somebody – produces, supplies, receives, obtains, keeps, exports or imports, or 
transports in transit through the country, or distributes any material, means, equipment or 
computer program intended to be used for counterfeiting cash-substitute payment 
instruments or for the recording of data stored on electronic payment instruments or the 
related security features, using technical means. 

The most important difference is comparing to the preparation of counterfeiting is 
that here to effectuate the crime, no intention of use required. The most typical example 
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when someone sells a skimmer device to a criminal. This crime was introduced in the 
Hungarian Criminal Code in 2003 due to legal harmonization and prevention purposes. 
The offence has an aggravated case: if somebody commits the in criminal association 
with accomplices or on a commercial scale and it is punished by imprisonment not 
exceeding two years [1, p. 493]. 

Cash-substitute payment instrument fraud. The legal subject and the object of 
perpetration of the crime is the same as mentioned above. However there are differences in 
the perpetration conducts. The conducts can be categorized into three groups – unlawful 
obtainment of cash-substitute payment instruments, commandeer cash-substitute payment 
instruments, and transit type of conducts: supplies, obtains, exports or imports, or transports 
in transit through the territory of Hungary any counterfeit or falsified cash-substitute payment 
instrument; or a cash-substitute payment instrument that has been commandeered or obtained 
in the manner specified in Paragraph a); or data stored on electronic payment instruments or 
the related security features; (Act C of 2012 Section 393. (1) b). 

This crime in the basic case is a misdemeanour and punishable by imprisonment not 
exceeding one year. 

Types of credit card abuse in the practice: 1) With the use of the stolen credit card: 
«Cloning», Withdrawal from an ATM, Buying in real life (e.g. in department stores.), 
Buying in cyberspace on the internet; 2) With the use of «cloned» credit cards: Withdrawal 
from an ATM, Buying in real life (e.g. in department stores.), Buying in cyberspace on the 
internet; 3) The use of credit card data: Buying in cyberspace on the internet; 4) Unlawful 
monetary gain, while the owner of the credit card tries use it legally. 

The subject of crime can be anybody. The crime can be committed only intentionally. 
The form of the crime has changed in the new Criminal Code. Earlier the crime was 

completed when financial damage was caused by the criminal act. Under the current 
regulation this is not required, the crime can be established even if the criminal did not 
cause any financial damage. Moreover if the criminal act caused financial damage not the 
cash-substitute payment instrument fraud but another crime, information system fraud 
shall be established by the courts [7, p. 1493]. To sum it up cash-substitute payment 
instrument fraud became an immaterial crime. 

The aggravated case of this crime is a felony, and it is established when somebody 
commits the offence in criminal association with accomplices or on a commercial scale. 
(Act C of 2012 Section 393. (2). 

Lastly I would like to highlight one court decision regarding the crime. Under the 
BH 2009.43. (Court decision from the year of 2009 number 43.) the expired credit cannot 
be the perpetration object of the crime. 

The regulation of the European Union. As I mentioned before the Hungarian 
regulation is based on the 2001/413/JHA: Council Framework Decision of 28 May 2001 
combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment.  

Under the organizations of the EU it is necessary that a description of the different 
forms of behaviour requiring criminalisation in relation to fraud and counterfeiting of 
non-cash means of payment cover the whole range of activities that together constitute 
the menace of organised crime in this regard. By giving protection by criminal law 
primarily to payment instruments that are provided with a special form of protection 
against imitation or abuse, the intention is to encourage operators to provide that 
protection to payment instruments issued by them, and thereby to add an element of 
prevention to the instrument. 

According to the Framework decision «Payment instrument» shall mean: a corporeal 
instrument, other than legal tender (bank notes and coins), enabling, by its specific 
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nature, alone or in conjunction with another (payment) instrument, the holder or user to 
transfer money or monetary value, as for example credit cards, eurocheque cards, other 
cards issued by financial institutions, travellers' cheques, eurocheques, other cheques and 
bills of exchange, which is protected against imitation or fraudulent use, for example 
through design, coding or signature. (Council framework decision Article 1). 

The list of examples are indicative and not exhaustive. 
There are 3 groups of perpetration conducts under the EU regulation: 1) Offences 

related to payment instruments; 2) Offences related to computers; 3) Offences related to 
specifically adapted devices. 

Offences related to payments instruments can be committed with the following the 
conducts: theft or other unlawful appropriation of a payment instrument; counterfeiting 
or falsification of a payment instrument in order for it to be used fraudulently; receiving, 
obtaining, transporting, sale or transfer to another person or possession of a stolen or 
otherwise unlawfully appropriated, or of a counterfeited or falsified payment instrument 
in order for it to be used fraudulently; fraudulent use of a stolen or otherwise unlawfully 
appropriated, or of a counterfeited or falsified payment instrument; (Council framework 
decision Article 2). 

The second group can be committed only intentionally with the following conducts – 
performing or causing a transfer of money or monetary value and thereby causing an 
unauthorised loss of property for another person, with the intention of procuring an 
unauthorised economic benefit for the person committing the offence or for a third party, 
by: without right introducing, altering, deleting or suppressing computer data, in 
particular identification data, or without right interfering with the functioning of a 
computer programme or system. (Council framework decision Article 3). 

The third group contains preparation type of conducts – the fraudulent making, 
receiving, obtaining, sale or transfer to another person or possession of: instruments, 
articles, computer programmes and any other means peculiarly adapted for the commission 
of any of the offences described under Article 2(b); computer programmes the purpose of 
which is the commission of any of the offences described under Article 3. (Council 
framework decision Article 4). 

The council framework decision requires the Member States to punish these conducts in 
their Criminal Code because it is not directly applicable only after it is transferred into the 
national law. The EU also requires the Member States to punish the participation, instigation 
and attempt of these crimes. (Council framework decision Article 5) 

As for punishment the framework decision requires that each Member State shall 
take the necessary measures to ensure that the conduct referred to in Articles 2 to 5 is 
punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties, including, at 
least in serious cases, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to 
extradition. (Council framework decision Article 6.) 

Also it is important to mention that according to the council framework decision 
legal persons are also punishable if they commit these crime. The framework decision 
offers examples for sanctions against legal entities which can be applied by Member 
States: 1) exclusion from entitlement to public benefits or aid; 2) temporary or permanent 
disqualification from the practice of commercial activities; 3) placing under judicial 
supervision; 4) a judicial winding-up order. (Council framework decision Article 8). 

All in all the Hungarian legislation fully adapts to the framework decision and thus 
no amendment is required for the Criminal Code at this moment. 

A new Directive proposal. The European Commission drafted a new Directive 
proposal (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
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combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council 
Framework Decision 2001/413/JHA {SWD(2017) 298 final} {SWD(2017) 299 final} 
Brussels, 13.9.2017 COM(2017) 489 final 2017/0226(COD) (Further referred as 
Directive proposal) for the European Parliament and the Council to replace the current 
framework decision and modernise the regulation regarding credit fraud type of crimes.  

The reasons for the new Proposal is that the current EU legislation that provides too 
minimum rules to criminalise non-cash payment fraud. The European Agenda acknowledges 
that the Framework Decision no longer reflects today’s realities and insufficiently addresses 
new challenges and technological developments such as virtual currencies and mobile 
payments. 

Credit card fraud hinders the development of the digital single market in two ways: it 
causes important direct economic losses, as the estimated level of card fraud of EUR 1.44 
billion mentioned above indicates. For example, the airlines lose around USD 1 billion per 
year globally in card fraud; it reduces consumers’ trust, which may result in reduced 
economic activity and limited engagement in the digital single market. According to the 
most recent Eurobarometer on Cyber Security the vast majority of Internet users (85 %) 
feel that the risk of becoming a victim of cybercrime is increasing. In addition, 42 % of 
users are worried about the security of online payments. Because of security concerns, 
12 % are less likely to engage in digital transactions such as online banking 

The Directive draft has three specific objectives that address the problems identified: 
Ensure that a clear, robust and technology neutral policy/legal framework is in place; 
Eliminate operational obstacles that hamper investigation and prosecution; Enhance 
prevention. 

The proposal has several important and modern definitions.  
«Payment instrument» means a protected device, object or record, other than legal 

tender, which, alone or with a procedure or a set of procedures, enables the holder or user 
to transfer money or monetary value or to initiate a payment order, including by means of 
digital mediums of exchange. 

«Protected device, object or record» means a device, object or record safeguarded 
against imitation or fraudulent use, for example through design, coding or signature. 

«Payment order» means a payment order as defined in point (13) of Article 4 of 
Directive (EU) 2015/2366. 

«Virtual currencies» means a digital representation of value that is neither issued by 
a central bank or a public authority, nor necessarily attached to a fiat currency, but is 
accepted by natural or legal persons as a means of payment and can be transferred, stored 
or traded electronically. 

The Member States if the Directive will be adopted has to implement the rules and 
punish the following crimes: Fraudulent use of payment instruments, Offences preparatory 
to the fraudulent use of payment instruments, Offences related to information systems, 
Tools used for committing offences. 

Article 8 would consist the penalties for natural persons. 
Member States shall take the necessary measures to ensure that the offences referred to 

in Articles 3 to 7 are punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties. 
Member States shall take the necessary measures to ensure that the offences referred 

to in Articles 3, 4 and 5 are punishable by a maximum term of imprisonment of at least 
three years. 

Member States shall take the necessary measures to ensure that the offences referred 
to in Article 6 are punishable by a maximum term of imprisonment of at least two years. 

Member States shall take the necessary measures to ensure that offences referred to 
in Articles 3, 4 and 5 are punishable by a maximum term of imprisonment of at least five 
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years if: they are committed within the framework of a criminal organisation, as defined 
in Framework Decision 2008/841/JHA, irrespective of the penalty provided for in that 
Decision; they involve extensive or considerable damage or an aggregate advantage of at 
least EUR 20 000.  

Article 10 would contain the sanctions for legal persons. 
Member States shall take the necessary measures to ensure that a legal person held 

liable pursuant to Article 9(1) is subject to effective, proportionate and dissuasive 
sanctions, which shall include criminal or non-criminal fines and which may include 
other sanctions, such as: exclusion from entitlement to public benefits or aid; temporary 
or permanent disqualification from the practice of commercial activities; placing under 
judicial supervision; judicial winding-up; temporary or permanent closure of 
establishments which have been used for committing the offence. 

Personally I think the legal definitions of virtual currencies progressive due to many 
countries have no regulation to these and these are in a «gray zone». Hopefully after the 
adoption of the Directive the regulation more effective regarding the prevention of these 
crimes. 

Criminal statistics and Conclusions. The following table shows the registered 
numbers of computer economic related crimes per year. 

The table. 
The registered numbers of computer related economic crimes/year 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

counterfeiting of 
cash-substitute 
payment 
instruments 

282 485 246 65 202 130 739 

cash-substitute 
payment 
instrument fraud 

10172 13057 17595 5804 1186 870 23064 

aiding in 
counterfeiting 
cash-substitute 
payment 
instruments 

11 3 3 3 1 3 1 

 
Under the statistics the crime of the cash-substitute payment instrument fraud has 

the highest numbers but in 2013 a drastic reduction can be seen. The low numbers of 
counterfeiting of cash-substitute payment instrument can be misleading because in the 
legal practice can problems with the classification of these crimes. Sometimes the courts 
classify these crimes as extortion (When the criminal obtains the PIN Code with violence 
or threat) (Act C of 2012 Section 367.), fraud (when they use clone cards as payment in 
shops), (Act C of 2012 Section 373) or information system fraud (when someone pays 
with the stolen credit card number on the internet). (Act C of 2012 Section 373.). 

On one hand these classification options inhibits us to get the true numbers of this 
crime. On the other hand, latency, can be another reason for the low numbers in statistics. 
The damage caused to the victims by these crimes are small comparing to the damage 
caused to the financial institutes good reputation (or good will) and thus the financial 
institutes are not interested to cooperate with the authorities. Obviously the clients would 
be mistrustful if the vulnerability of the banks information system is unfolded. 
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Unfortunately due to these reasons it is doubtful that we will get true numbers in the near 
future of this crime [9, p. 153–154]. 

In conclusion the best way of crime prevention is to pay attention to our everyday 
financial transaction and thus we can prevent from being victimized. It is expected in the 
not too distant future, that the chips will be replaced by biometric cards which would 
increase the financial transaction. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШАХРАЙСТВА 
З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНИХ КАРТ В УГОРЩИНІ 
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Метою статті є аналіз кримінально-правового регулювання шахрайства з використан-
ням кредитних карт в Угорщині відповідно до Кримінального кодексу (від 2012 року). 
Шахрайство з використанням кредитних карт є відносно новим злочином в Угорщині, 
статистичні дані щодо випадків вчинення якого, особливо останнім часом, зросли. 
Шахрайство з використанням кредитних карт в юридичній літературі розглядають як 
злочин у сфері економіки. У цій статті проаналізовано злочини, які тісно пов’язані один з 
одним – підроблення засобів безготівкового розрахунку та пособництво у підробленні 
засобів безготівкового розрахунку і шахрайство зі засобами безготівкового розрахунку. 

Угорське регулювання ґрунтується на 2001/413/JHA: Рамковому Рішенні Ради від 
28 травня 2001 року щодо боротьби з шахрайством та підробкою неготівкових засобів 
платежу. Важливо аналізувати нову пропозицію Директиви в аспекті її впливу на 
суспільні відносини, врегульовані Кримінальним кодексом Угорщини, в майбутньому. 

Згідно зі статистичними даними, шахрайство з засобами безготівкового розрахунку 
характеризується найвищим рівнем злочинності, але в 2013 р. можна спостерігати її 
суттєве зниження. Низький рівень підроблення засобів безготівкового розрахунку може 
бути оманливим, оскільки в юридичній практиці можуть виникнути проблеми з класифі-
кацією цих злочинів. Іноді суди кваліфікують ці злочини як вимагання (коли злочинець 
отримує ПІН-код шляхом застосування насильства або погрози його застосування); 
шахрайство (коли він використовує картки-клони як засоби платежу в магазинах) або 
шахрайство з використанням інформаційних систем (коли хтось розраховується в 
Інтернеті, використовуючи вкрадений номер кредитної карти). 

З одного боку, ці варіанти кваліфікації заважають нам отримати достовірні дані 
щодо справжньої кількості випадків вчинення цього злочину. З іншого боку, латентність 
може бути ще однією причиною низьких чисел у статистичних даних. Шкода, заподіяна 
потерпілим унаслідок вчинення цих злочинів, є невеликою порівняно зі шкодою, яка 
може бути заподіяна діловій репутації фінансової інституції, і, як наслідок, фінансові 
інституції не зацікавлені співпрацювати з органами влади. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що найкращий спосіб запобігання таким 
злочинам – приділяти належну увагу нашим щоденним фінансовим трансакціям. Таким 
способом ми зможемо убезпечити себе від можливості стати потерпілим від злочинів цієї 
категорії. Очікується, що в недалекому майбутньому чипи будуть замінені біометричними 
картами, що підвищить безпеку фінансових трансакцій. 

Ключові слова: підроблення засобів безготівкового розрахунку, фінансові трансакції, 
злочини у сфері економіки. 
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The accounts on the issue of suicide governed by laws applicable in the territories of 
ancient Poland (this term refers to the history of Polish statehood from its beginnings in the 
mid-10th century until the era of the partitions of Poland) are very scarce. It seems that at 
the dawn of the Polish State, pagan Slavic customs could be still in use, according to which 
widows decided to voluntarily commit suicide after the death of their husbands by 
ascending the funeral pile. One cannot forget about the legend referring to the patriotic 
attitude of Princess Wanda of Krakow. She committed suicide by throwing herself into the 
Vistula River to avoid being married to a German leader [1, p. 77; 14, p. 46].  

The stabilization of Polish statehood resulted in various legal systems in force for 
several hundred years until the second half of the eighteenth century (Polish customary 
land law, German law applicable in cities, religious law regarding adherents of different 
religions). The Polish customary land law did not penalise suicide [17, p. 335]. I did not 
find any references on this subject in contemporary fundamental publications referring to 
the law in force in cities in historical Poland in relation to people who were successful in 
killing themselves [27; 28; 33; 34]. Neither the Sachsenspiegel nor Constitutio 
Criminalis Carolina provided for punishment for suicide. These regulations contained no 
such sanctions as «burning the corpse or running the corpse by a river or, finally, holding 
a ridiculing funeral ceremony» [28, p. 223]. However, the penalisation of attempted 
suicide deserves a separate reflection. Marian Mikołajczyk cites such examples. One of 
the defendants in the trial was a man who had made preparations to kill himself by 
hanging, but he testified before the court that these preparations had been intended just to 
scare another person (he wanted to put pressure on his stepson). In some other cases, 
suicide attempts were committed by prisoners awaiting trial for other crimes. The suicide 
attempts were recorded in trial files, but these offenders were sentenced for other acts 
(sacrilege, robbery) [28, p. 223–224; 34, 46–48]. It also seems that for suicides in witch 
trials, the punishment of corpse burning at the stake was not a sanction for suicide, but 
the acknowledgement of the witchcraft charges. «Suicides of witches or their deaths 
during tortures were just explained by inspiration from the devil who was allegedly 
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accompanying the woman, even during torture and in the courtroom, not allowing her to 
tell the truth. And when he saw his accomplice wanted to speak, he helped her to leave 
her life in order to prevent the disclosure of diligently guarded devil's secrets». [6, p. 
120]. I did not find penalties for suicide in the Lithuanian law applicable in the territories 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth either [9]. 

On the other hand, the religious law provided for the practice of sanctions for people 
who took their own lives. These included a refusal of funeral and burial in the sacred 
ground [10, p. 140; 17, p. 335]. 

It should be clearly stressed that the political system realities of ancient Poland 
(patrimonial monarchy, system of estates of the realm, nobles' Commonwealth) have not 
led to the introduction in the court law of severe penalties imposed on suicides who 
effectively took their own lives, which can be observed in other European countries. 
During the same period (until the second half of the 18th century) in France, in various 
regions, suicide corpses were hung by the feet, dragged along the streets, male corpses 
were hanged, female corpses were burned. During the reign of Louis XIV in 1670, this 
matter was formally regulated in much detail. Posthumous punishment of suicides included 
dragging the corpse on a rope along the streets, then hanging or throwing it on a garbage 
heap. Their property was subject to confiscation; in the cases of noblemen their palaces 
were burnt and trees cut down. Penalisation of suicide was also provided for by the Danish 
Code of 1683. It prohibited a church funeral and a grave in the cemetery. It introduced 
confiscation of the suicide's property for the benefit of the king. These sanctions did not 
apply to cases of suicide due to illness or insanity. Drastic repression was applied to suicide 
corpses in England (impaling and dragging along main roads, posthumous execution, burial 
on crossroads, seizure of the abandoned property by the Crown). In Switzerland, corpses of 
the deceased were quartered and spread to the four corners of the world. The Russian and 
Spanish regulations were also irrational. [16, p. 21–22; 35, p. 148; 37, p. 362]. 

In the practice of municipal governments in ancient Poland, there were also cases of 
reprisals against suicide corpses (for example in Żywiec and its surroundings, suicide 
corpses were dragged, quartered by executioners, burned at the stake, buried outside 
cemeteries), but according to the assessment of contemporary historians these were not 
sanctions included in the legal provisions applicable in cities and towns of the pre-
partition Poland (see the title hereof). It seems that these penalties were not imposed by 
courts, but simply executed under customary rules. The Polish legal literature from the 
sixteenth century discussed also the need to confiscate the property of a suicide, who 
committed this act for fear of being punished [34, p. 179–180]. 

We can see an unexpected paradox at the end of the 18th century. The previous 
(relatively liberal in my opinion) legislation in force in Polish territories became clearly 
more severe in some areas. It was a completely unusual trend. As a rule, Enlightenment 
reforms taking place in various countries in the late 18th century and the early 19th 
century caused de-penalisation of deeds that were hitherto subject to prosecution (e.g. 
irrational punishment of witchcraft, magic, heresy, apostasy) [40, p. 42; 41, p. 51–52; 42, 
p. 283–287]. While we can cite other examples regarding suicide. The draft codification 
entitled «Zbiór praw sądowych» («Set of court laws») developed by Andrzej Zamoyski 
at a dozen or so years before the fall of the Polish statehood provided for the 
incorporation of suicide in the catalogue of offences violating the individual's goods and 
constituting public offences [5, p. 253–254; 24, p. 64]. 

After the Polish State fell as a result of three consecutive partitions (1st – 1772, 2nd – 
1793, 3rd – 1795), acts of suicide were assessed in the Polish territories under the 
regulations of codifications of the partitioning powers.  
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As regards suicide, it is indeed possible to cite the views of scholars about modern 
regulations in force in the Polish territories under Prussian rule. According to them, severe 
punishments for people who took their own lives were abolished in Prussia as soon as in 1747 
and 1751 (cabinet orders of King Frederick II). They were allowed to be buried in cemeteries 
designed for regular people. In 1798, all sanctions against people attempting suicide were 
abolished [3, p. 654; 16, p. 22]. The procedure for introducing the laws in force in the 
Kingdom of Prussia to the lands acquired in three successive partitions of Poland was quite 
complicated [39, p. 203–205]. My view is that the opinion on the lack of penalties for suicide 
is too optimistic. Stanisław Salmonowicz states that Frederick II «abolished the application of 
criminal sanctions for attempted suicide (leaving, however, the requirement of a 
dishonourable funeral, which was both a compromise in comparison to the practice of the 
Church and the expression of certain populist views)» [40, p. 199]. 

The provisions of the General Prussian Land Law of 1794 (Prussian Landrecht) had 
suicide provisions placed in the last twenty titles governing criminal law. Relevant provisions 
are found in chapter eleven entitled On bodily injures. Though they provided for that suicides 
after their death were not to be abused, but they would lose the right to celebrate their 
memory like other dead people. The suicides of those who committed these acts so as not to 
be exposed to «shaming punishments» were regulated in a special way. These people were to 
be buried on the site of execution. The provision on cases of suicide which followed the 
sentence of death penalty went even further. It provided for the possibility of executing a 
capital punishment on the corpse of a suicide as a «cautionary» punishment which however 
had to be carried out «with dignity» [35, p. 148; 43, p. 803–805]. It should be added that the 
provisions of substantive criminal law were also applicable in the areas of the Duchy of 
Warsaw and the Kingdom of Poland until 1818 [20, p. 72–73, 137, 142]. 

The suicide-related provisions of the Prussian penal code of 1851, which formed the 
basis for the penal code of the North-German Union of 1870, were of key importance for 
Polish territories under Prussian rule. This code was proclaimed, by the Act of 
15.05.1871, the Penal Code of the German Reich [25, p. 262; 46, p. 61–62]. These codes 
completely ignored suicide as a matter of criminal law. 

The second partitioning power was the Habsburg monarchy. In the lands of the 
Polish state seized by the Habsburg monarchy as a result of the partitions, the provisions 
of the Constitutio Criminalis Theresiana of 1768 were not introduced as it «profoundly 
differed from the Polish law». However, the Constitutio Criminalis Theresiana was in 
force in the so-called Austrian Silesia. It is worthwhile to recall the content of these 
regulations. Article 93 of this codification provided for the deprivation of the suicide of a 
religious burial ceremony, property confiscation and infamy of his memory [3, p. 776; 
20, p. 38; 40, p. 74–75]. 

The reforms of Emperor Joseph II resulted in significant changes. During the 
codification work, he supported the «continuation of application of the sanction of a 
dishonourable funeral to those suicides who died without repentance». He allowed the 
possibility of confiscation of property in some cases [40, p. 86]. Of course, the Polish 
territories under Austrian rule were under provisions of the penal code of 1787 (so-called 
Josephina, Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung) [20, p. 38; 40, 
p. 74–75]. Then the punishment of suicide as crimes against religion was abolished. 
Nonetheless, dichotomous solutions were used. On the one hand, attempted suicide was 
penalized. A probationary measure (according to today's penal terminology) was applied 
against a would-be suicide (if sane). He was to be detained for some time to «improve 
himself». The departure from punishing suicides who accomplished their intention was 
undoubtedly progressive, as was the withdrawal from prosecution of people «who are not 
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sane». However, it is worth noting that the custom, according to which the suicide who had not 
repented was buried by an executioner, remained. These regulations were in force in the Polish 
territories seized by Austria in the first partition of 1772 [3, p. 777–780; 40, p. 100–101]. 

For Polish territories seized by the Habsburg monarchy during the third partition 
(the so-called Western Galicia) special regulations were enacted. On 1 January 1797, the 
so-called Western Galician Penal Law of 1796 became effective. This was in fact a draft 
nation-wide regulation introduced earlier in a limited territory, and then within the entire 
Habsburg empire. The content of the Western Galician Penal Law was extensively 
copied in the all-Austrian code of 1803, commonly known as Franciscana (there were 
very few substantive and stylistic changes as compared to the Act of 1796) [3, p. 780–
781; 12, p. 132–134, 147–148].  

In Section 139 of the Western Galician Penal Law, attempted suicide was treated as 
a crime, but the maximum punishment stipulated was quite lenient (from 3 months to 
1 year in prison). The provisions about the shameful form of the funeral of suicides 
continued to apply [3, p. 782; 40, p. 131–132]. 

On the other hand, the nation-wide Austrian codification of substantive criminal law 
was, as mentioned above, the code of 1803, commonly referred to as Franciscana. It 
brought about mitigation of punishability of suicide. If a man attempted to take his own life 
and as a result injured or cut himself, but voluntarily gave up his suicidal intention («due to 
the very remorse»), he was to be severely admonished. However, if it was an attempt that 
failed only by accident, the perpetrator had to «be taken into custody, and kept under strict 
supervision until he regains reason and learns about his duties to the Creator, society and 
himself through moral and physical means, and until he shows remorse for his offence, and 
until one can expect that his attitude guarantees better conduct in the future» [22; p. 48–49]. 
In the case of a successful suicide attempt, the deceased's body was to be transported under 
guard to a place distant from the cemetery and buried there by court officials [22; p. 49]. If, 
through this act, a suicide who was the perpetrator of another crime avoided punishment, 
he/she could be stigmatized by a public announcement. This concerned prohibited acts that 
caused a «great depravation». The announcement was to contain a short description of the 
crime he/she committed (provided that it was lawfully proven to him/her) [40, p. 141–142, 
147, 162; 22; p. 108–109]. 

When rearranging substantive criminal law in the Habsburg monarchy in the mid-
nineteenth century, a patent was issued on 17 January1850, which repealed the 
provisions on the offence of suicide [13, p. 447]. This regulation was maintained by the 
Austrian criminal law of 27 May 1852. Similarly to the Polish lands under Prussian rule, 
suicide ceased to be an act threatened by sanctions provided for in the generally 
applicable criminal law [4]. However, it is worth noting that although the very word 
«suicide» is not mentioned in the wording of the penal act of 1852, this problem has not 
been ignored by the scholarly opinion. An outstanding Polish criminal law scholar, 
Edmund Krzymuski, stated that «the Austrian Code does not punish suicide, nor does it 
define, as a separate offense, aiding to commit it». However, when citing the abundant 
penal literature in the Habsburg monarchy, he supported the view that aiding to commit 
suicide should be qualified as a crime against the safety of life. According to him, this 
was due to the provisions of the Act, which, although they did not punish suicides, did 
not always allow one's life to be put at risk. This applies, for example, to bathing or ice-
skating in unauthorized places [21, p. 248–251]. 

In the Duchy of Warsaw (1807–1815), the above-mentioned Prussian regulations on 
suicide were in force and (for the south-eastern part of the Duchy in 1809–1815) the 
regulations of above mentioned Franciscana of 1803 were applicable. 
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This state survived for the first three years of the existence of the Kingdom of Poland 
(1815–1818). A significant change was brought about by the introduction of the penal code 
of the Kingdom of Poland. It was introduced by the Act of the Sejm of the Kingdom of 
Poland of 14 April 1818 [38, p. 3–292]. The issue of suicide was governed by Articles 586 
and 587. In the first of them, sanctions were imposed on those attempting to commit this 
offence but were unsuccessful. They were subject to police supervision, which was to 
protect them, but also to make them observe relevant religious rules. In article 587, a 
prohibition of solemn funeral ceremonies and commemoration of tombstones was provided 
for [32, 144; 38, p. 290–291]. Jerzy Śliwowski believes that «The basis for the 
punishability of suicide is not so much the social harmfulness of the act but rather the idea 
that a man trespassed a religious prohibition by trying to kill himself» [44, p. 283]. Similar 
reasoning was offered by outstanding nineteenth-century Polish lawyer Romuald Hube. He 
states: «... for moral and religious reasons, suicide is a forbidden act» [15, p. 249–251]. 

A clear step back occurred after the introduction of the Criminal and Correctional 
Punishments Code in the Kingdom of Poland in 1847. To a significant extent, it referred 
to the Russian code of 1845 [2, p. 439–440]. Unfortunately, sanctions were restored with 
regard to suicides who accomplished their intention (actually with regard to their heirs). 
If someone took his or her life intentionally (with the exception of «insanity, 
unconsciousness of the mind due to illness»), it was considered that he or she had no 
right to perform legal action in contemplation of death, and thus his or her testament and 
other statements were annulled. He was also deprived of Christian funeral [18, p. 683]. 
As regards a person who consciously attempted suicide (and met the above-mentioned 
criteria), but for reasons beyond his or her control it was a failed attempt, religious 
sanctions were provided for (church penance as ordered by organs of the clergy 
competent for the religion professed by the would-be suicide). The liability of people 
attempting to kill themselves (whether successfully or unsuccessfully) was excluded if 
their deeds resulted from noble sacrifices, aimed at maintaining secrecy and other similar 
cases. It also referred to women fighting for the protection of honour and shame against 
the threat of rape. However, incitement and aiding to suicide in its were subject to 
punishment. Special regulations concerned people who by their behaviour could make 
their subordinates decide to commit suicide (parents, guardians and other persons 
exercising any other power over others). If they abused this power with severity and thus 
led to a suicide committed by people subordinated to them, they were subject to criminal 
liability. The sanctions included: loss of some special rights and privileges, imprisonment 
at a correction house (from one to two years). Christian offenders were also threatened by 
ecclesiastical penance imposed by their respective ecclesiastical authorities [18, p. 685]. 

Issuing rulings on the deprivation of a Christian funeral was a responsibility of police 
courts, while the responsibility to invalidate testaments and wills was transferred to the civil 
justice department (civil courts were not bound by findings of the police court and could 
conduct their own investigative proceedings in the case). Incitement to suicide («and any 
involvement in it») was treated as complicity in intentional homicide. It was subject to liability 
in accordance with Article 128 of the Code [18, p. 75; 26, p. 107–112, 215–217, 403–405]. 

In 1876, a very important reform of the civil and criminal procedure took place in the 
Kingdom of Poland (the Russian legal acts of 1864 were introduced at that time). At the same 
time, the Russian Penal Code of 1866 became applicable. In practice, it was only another 
amendment of the code of 1845 which by no means affected the provisions on suicide 
(namely Articles 1472–1476) [7, p. 28–30; 12, p. 238–239; 35, p. 149; 45, p. 112–113]. 

It is also worth referring to the writings of the prominent Polish representative of the 
studies on criminal law of that era, Stanisław Budziński. He clearly rejects the idea of 
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penalisation of suicide, but as a subject of the Russian Emperor, he tries to find the 
justification for these provisions. He points out that they may discourage people from 
attempting to kill themselves. He clearly criticizes, though, the provision on annulment 
of a testament unfairly detrimental for third parties and equal punishability of instigators 
and participants (people who participated in it). He has also negative opinion about the 
liability of parents, guardians and other persons who exercise any authority over others. 
He finds it is difficult to demonstrate a causal link between «harsh treatment» and 
suicide, and he argues that it would be enough to impose penalties for «harsh treatment» 
itself. He also refers to the legislation applicable in other countries at that time: England, 
France, Baden, Brunswick, Saxony, Spain, Brazil, Tuscany, Switzerland, Denmark and 
others. (e.g. confiscation of the suicide's property in English law and funeral restrictions 
under that law, similar to Russian regulations) [7, p. 27–30; 35, p. 188–189]. 

The so-called Tagantsev Code was introduced to the Polish territories in special 
circumstances. The fragments of our interest, regarding acts of suicide, became an 
applicable law only during the First World War. The Russian code of 1903 began to be 
effective on the territory of the Kingdom of Poland occupied by Germany pursuant to the 
General-Governor Hans von Beseler's ordinance of 8 September 1915 (it was probably 
issued by mistake – Beseler mistakenly assumed that these provisions had already been 
fully applicable). In the territories of the Kingdom of Poland occupied by Austro-
Hungary (General Governorate of Lublin), the Tagantsev Code entered into force 
pursuant to the ordinance of the Provisional Council of State dated 7 August 1917. In the 
lands further to the east, the orders of the German army's commander-in-chief in the East 
were binding [20, p. 141–142, 235–236]. 

The Tagantsev Code code no longer penalised the suicide itself. The regulations 
contained therein provided for the punishability of aiding and incitement to suicide (Articles 
462–463). Article 462 provided for liability of those who provided means to commit suicide 
if this resulted in the suicide. They were subject to the punishment of one to three years in 
prison or imprisonment in a fortress for up to three years [31, p. 84–86; 35, p. 189–190]. 
Wacław Makowski, a renowned Polish scholar of criminal law in the inter-war period, 
criticized these solutions. He stated that aiding suicide was in «close relation to homicide on 
demand» which was governed by Article 460. He questioned the idea of building a construct 
of complicity in suicide, which for the principal perpetrator was essentially unpunished. He 
concluded that the reason for penalisation of aiding, which consists in providing the «suicide 
with means to accomplish this intention» was rather to protect the general social order than to 
protect the life of the suicide himself or herself. According to Wacław Makowski, activities 
subject to prosecution did not involve rendering any assistance to the suicide, but «only 
providing the means for taking one's life». The basis for liability was intentional fault in the 
form of direct or oblique intent. It was made dependent on whether the fully conscious 
perpetrator provided means that could and were intended to be used to commit suicide by 
another person or not. The motives that led him to do this (such as pity, profit motives) were 
irrelevant from the point of view of qualifying his actions as criminal. On the other hand, they 
had an effect on the type of punishment: not dishonouring (fortress imprisonment), 
dishonouring (prison). A condition independent of the will of the perpetrator was whether the 
suicide was successful (attempted suicide did not have negative consequences for the 
perpetrator). In addition, the act of deprivation of life had to be performed using means 
provided by the perpetrator (e.g. so it was not the case if the perpetrator provided poison, 
while the death resulted from hanging) [31, p. 84–86]. 

Article 463 of the Tagantsev Code provides for the liability of the inciter. This 
provision, however, caused serious controversy. The word «incitement» was not used, 
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perhaps because incitement refers to crime, while suicide was not qualified as such. The 
term «soliciting suicide» was used instead, but the penalisation covered only this conduct 
towards people under 21, or in relation to a person, about whom the perpetrator knew 
that he or she was unable to understand the essence and meaning of a suicide act or to 
manage his or her behaviour. It was punishable to provide advice or guidance to such 
persons, to provide them with a means or to remove an obstacle, if as a result of these 
activities the suicide was attempted or accomplished. It seems that the latter activities 
were in the category of aiding. The basis for liability was intentional fault in the form of 
direct or oblique intent. The sanction provided for in Article 463 was the punishment of 
imprisonment in heavy prison from four to eight years [31, p. 86–88]. 

The matter of suicide also appeared in the provisions ofArticle 488 of the Tagantsev 
Code. The literature usually contains remarks on the so-called «American duel». The text 
of the provision is as follows: «The person guilty of entering into an agreement with an 
opponent, making the suicide of one of them conditional upon chance or another event 
agreed, if suicide has occurred as a result of such an agreement, shall be punished with the 
penalty of heavy prison for four to eight years. If, as a result of such an agreement, there 
was only an attempted suicide, not accomplished because of circumstances independent on 
the will of those who entered into the agreement, the guilty shall be sentenced to 
imprisonment for a period of one to six years. The same penalties and the same conditions 
shall apply to the person inciting to such an agreement and cooperating in its conclusion». 
As we can see, there is a clear similarity to incitement to suicide. However, significant 
differences can be identified also. In the event of unsuccessful attempt to commit suicide, 
both the unsuccessful suicide and the inciter were not held liable. However, the provisions 
on the «American duel» provided for the penalisation of both participants of such a duel, if 
an unsuccessful suicide attempt was undertaken. However, if the participant of the 
«American duel» withdrew voluntarily before undertaking or attempting the suicide, or as a 
result of being released from the obligation by the other participant, they were not subject 
to any liability [8, p. 62–63; 31, p. 132–134]. 

Once Poland regained independence in 1918, three criminal law systems were in force 
until 1932. As regards suicide, in the territories of the former Prussian partition, the above-
mentioned German Penal Code of 1871 applied, in the area of the former Austrian partition, 
the Act of 1852 discussed above applied, while in the former Kingdom of Poland and in the 
former Russian Partition, the provisions of the Tagantsev Code with changes made by the 
authorities of the Polish state. The codification efforts carried out in the Second Polish 
Republic led to the unification of substantive criminal law in the first half of the 1930s. The 
greatest merits should be credited to the Codification Commission, in particular to its section 
of substantive criminal law, in which the most prominent scholars and practitioners of 
substantive criminal law worked (including Juliusz Makarewicz, Wacław Makowski, 
Aleksander Mogilnicki, Stanisław Emil Rappaport) [2, p. 503, 515]. 

The modern, fundamental to Polish criminal law in the 20th century, penal code of 
1932 (commonly referred to in the literature as Makarewicz and Makowski Code) 
regulated the liability for suicide with the clear influence of the provisions of the Russian 
Code of 1903. In contrast to Austrian legislation, no efforts were taken to determine 
punishability under general provisions on aiding [21, p. 248–251]. According to the 
Tagantsev Code, penalisation of aiding and inciting to suicide and «American duel» was 
established. The relevant provisions are Articles 228 and 229 of the Criminal Code of 
1932. However, in my opinion, they were definitely more laconic, yet extremely precise. 

Article 228 stated: «Whoever by soliciting or aiding, makes a human being take his 
or her own life shall be punished by imprisonment of up to 5 years» [36, p. 123]. 
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Incitement (solicitation) and aiding were treated as independent offences (delictum sui 
generis). Thus, inciter or aider was not a participant in someone else's crime, but an 
independent perpetrator of another person's suicide act. The condition of liability was a 
causal link between the perpetrator's conduct and the act of suicide, of course if the 
suicide was accomplished or attempted. His responsibility depended on whether 
solicitation or assistance were factors that strongly influenced the decision on the act of 
suicide [11, p. 398–399; 30, p. 398–399; 36, p. 123]. 

Article 229 governed the so-called «American duel». This brief provision reads as 
follows: «Whoever enters into an agreement which provides for the game of chance about 
which party is to take his own life, shall be punished by a sentence of imprisonment for up to 
5 years». The crime was committed at the time of the conclusion of the agreement which 
made suicide dependent on chance, and the perpetrators were both parties. It was irrelevant 
whether the suicide or attempted suicide actually occurred or whether the winner of the 
«American duel» demanded that the agreement be performed. The latter circumstance could 
have had an impact on mitigating the penalty [11, p. 729–731; 30, p. 399; 36, p. 123]. 

The provisions of the Makarewicz and Makowski Code of 1932 were so universal 
that they were maintained in the People's Republic of Poland after 1944 [23, p. 110]. The 
regulations referring to the «American duel» were not applied in practice. 

Regulations penalising incitement and aiding to suicide were maintained in the penal 
code of 1969. The wording in Article 151 of this Code was almost identical to that of the 
Code of 1932, and the upper limit of the penalty was identical. A novelty was the lower 
limit, i.e. six months. The penal code of 1969 did not penalise the «American duel». The 
provisions concerning suicide can be found in Article 184. Paragraph 1 of this article 
regulates punishability of physical or moral abuse of a family member, another person 
who is under permanent or temporary relationship of dependence on the offender, or a 
minor or vulnerable person (imprisonment from 6 months to 5 years). Paragraph 2 
provides for an increase in gravity of the penalty if the consequence of the act is a suicide 
attempt by the injured person. The perpetrator was then subject to a sanction of 
deprivation of liberty from one year to ten years [19, p. 4, 41]. 

To conclude, it should be noted that the criminal law regulations on suicide, 
applicable in Poland from the beginning of Polish statehood to 1970, were in my view 
quite indulgent. I formulated this view in relation to the law of «ancient Poland» until the 
second half of the 18th century. I support this opinion also for the next decades. 
Although more repressive regulations appeared in the age of Enlightenment and in the 
first half of the nineteenth century, in the next few decades we can observe rational 
approach of legislatures towards the act of suicide (this applies both to the codification 
carried out by the partitioning powers since 1850 and the legislation of the Second Polish 
Republic). For comparison, suicide was punishable in various countries, such as in Italy 
(until 1931), England (until 1961), and attempted suicide in the United States of America 
until the second half of the 20th century [14, p. 116–117; 16, p. 22]. 
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САМОГУБТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОЛЬЩІ, 
ЯКЕ ДІЯЛО ДО 1970 РОКУ 

А. Вжишч 
Університет Марії Кюрі-Склодовської, 

пл. М. Кюрі-Склодовської, 5, Люблін, Республіка Польща, 20-031, 
e-mail: awrzyszcz7@wp.pl  

Охарактеризовано законодавче регулювання самогубства у різних правових 
системах, які діяли в Польщі до 1970 р.  

Дані про правове регулювання питання самогубства на території Стародавньої 
Польщі (цей термін належить до історії польської державності від її початку в середині 
Х ст. до епохи поділу Польщі) дуже незначні. Процес стабілізації польської державності 
призвів до існування різних правових систем на території сучасної Польщі протягом 
кількох сотень років аж до другої половини ХVIII ст. (польське звичаєве право, німецьке 
право в містах, релігійне право). Правові норми на той час або взагалі не містили 
вказівки на самогубство, або карали його досить м’яко. 

Несподівані зміни ми можемо спостерігати наприкінці XVIII ст. Попереднє (досить 
ліберальне, на думку автора) законодавство, яке діяло на польських територіях, стало 
значно суворішим в окремих питаннях. Після падіння Польської держави в результаті 
трьох послідовних поділів (перший – 1772, другий – 1793, третій – 1795), акти самогубств 
оцінювали на польських територіях відповідно до положень кодифікацій держав, під 
владою яких перебували відповідні землі. Внаслідок проведених реформ посилилася 
караність самогубств. 

Незважаючи на те, що в епоху Просвітництва та в першій половині ХIХ ст. з’явилися 
більш репресивні положення, в наступні десятиліття ми можемо спостерігати 
раціональний підхід законодавця до акту самогубства. Мінімізація караності або навіть її 
повне скасування було здійснено кодексами другої половини ХIХ та першої половини 
ХХ ст. (прусським, німецьким, австрійським, російським, польським). 

Після відновлення незалежності Польщі у 1918 р., на її території діяли три системи 
кримінального права до 1932 р. Кодифікаційні роботи, проведені в Другій Польській 
Республіці, завдячуючи Комісії з кодифікації, у складі якої працювали найвідоміші науковці 
та практики кримінального права, призвели до уніфікації матеріального кримінального 
права в першій половині 1930-х років. Новий Кримінальний кодекс 1932 р. встановлював 
відповідальність за самогубство з помітним впливом положень російського Кодексу 1903 р. 
Зокрема, у статтях 228 та 229 було встановлено кримінальну відповідальність за пособ-
ництво і підбурювання до самогубства. Ці положення були настільки універсальними, що 
вони збереглися в Народній Республіці Польща після 1944 р., у тому числі, були майже 
дослівно перенесені до Кримінального кодексу 1969 р. 

На закінчення варто зауважити, що кримінально-правові норми про самогубство, 
застосовувані в Польщі з початку польської державності до 1970 р., на погляд автора, 
були досить поблажливими. 

Ключові слова: польське кримінальне право, історія права, польські кримінальні 
кодекси. 

Стаття: надійшла до редакції 16.09.2018 
прийнята до друку 01.11.2018 
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