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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

УДК 340.134 

СУЧАСНА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ: 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

В. Косович 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail:kosovych_v@ukr.net 

Розглянуто основні особливості сучасної загальної теорії права та держави як нав-

чальної дисципліни, яку викладають студентам-правникам, та науки про право державу. 

Встановлено, що теорія права розвивається у напрямку практилізації загальнотеоретичних 

положень, фундаменталізації вивчення базових положень теорії права, плюралізації підхо-

дів до вивчення правових явищ та конструкцій, розширення предмета вивчення (змісту та 

форм загальнотеоретичних дисциплін), поєднання теорії права та філософії права. Наяв-

ність властивих загальній теорії права тенденцій аргументовано прикладами використання 

загальнотеоретичних положень у правотворчій, правоінтерпретаційній та правозастосовній 

практиці. Шляхи розширення циклу загальнотеоретичних дисциплін показано через можли-

вості та кроки до їхнього впровадження в навчальний процес на юридичних факультетах. 

Констатовано на необхідності та важливості новелізації теорії права як науки (зі своїм 

предметом дослідження правових явищ) та навчальної дисципліни (що пропонує вихідні та 

концептуальні знання про право).  

Ключові слова: загальна теорія права та держави, тенденції розвитку теорії права, філо-

софія права, практична важливість теорії права, загальнотеоретичні навчальні дисципліни 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.003 

Сучасне суспільство переживає період інтенсивного розвитку в умовах 
глобалізації усіх сфер суспільного життя, що зумовлює уніфікацію джерел прав, 
розширення методів і принципів правового регулювання, конвергенцію правових 
систем тощо; і не може не впливати на загальну теорію права та держави. Тому 
розгляд підходів до вивчення і викладання тем (питань) у межах теорії права та 
держави є актуальним, має науковий та безпосередньо прикладний характер. 

Дещо різні підходи до методології вивчення теорії права та держави й відпо-
відної тематики наукових досліджень простежуються у підручниках та публікаціях 
провідних вітчизняних науковців, дискусіях під час круглих столів та на наукових 
конференціях. Свої позиції щодо «ідеології» теорії права та держави неодноразово 
висловлювали С. В. Бобровник, М. І. Козюбра, Ю. М. Оборотов, О. В. Петришин, 
П. М. Рабінович та інші. На тлі існуючого плюралізму видається за доцільне висло-
вити певні міркування у світлі досліду кафедри теорії та філософії права юридич-
ного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Беручи до уваги блок навчальних дисциплін, які пропонує наша кафедра сту-
дентам, а також основні напрями наукових досліджень та наукових акцій кафедри 
(наприклад, форум з практики Європейського суду з прав людини чи конференції з 



В. Косович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70  4 

питань юридичної техніки), можна акцентувати на декількох базових характе-
ристиках, властивих новітній загальнотеоретичній юриспруденції.  

Перша. Значний акцент при вивченні та дослідженні зроблено на практичній 
складовій теорії права. Низку тем сьогодні розглянуто у нерозривному зв’язку з 
праворегулятивною діяльністю у широкому ракурсі, а саме: нормативно-правовий акт, 
система нормативно-правових актів України, правотворчість, правотлумачення, 
правореалізація. Зважаючи на важливість визначення, поняття «нормативно-правовий 
акт» нині запропоновано не тільки у навчальних посібниках з теорії права, а й низці 
правових документів1. У таких державах, як Білорусь та Молдова визначення норма-
тивно-правого акта набуло законодавчого закріплення. В Україні було розроблено 
декілька проектів Закону України «Про нормативно-правові акти», окремі з них 
схвалені Верховною Радою, однак були ветовані Президентами України. Нині 
Міністерство юстиції України ініціює розробку нового проекту. Питання стосовно 
системи нормативно-правових актів України фактично перейшло з рівня теорії права у 
площину практики. Законодавча неврегульованість ієрархічного співвідношення 
різних підзаконних нормативно-правових актів України зумовлює дискусії стосовно 
їхнього верховенства у випадку наявності колізій чи конкуренції між ними. Прикладом 
може бути існуюча упродовж певного часу дискусія стосовно газети «Голос України» 
як офіційного джерела оприлюднення нормативно-правових актів. Відповідно до 
Регламенту Верховної Ради України (ухваленого постановою Верховної Ради України 
від 27.07.94 року № 129/94-ВР, тобто до моменту прийняття парламентом Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України») газета «Голос України» була 
офіційним друкованим виданням парламенту й відповідно офіційним джерелом 
оприлюднення законів. Натомість, виданий пізніше Указ Президента України «Про 
порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними 
чинності» від 10.06.1997 року № 503/97 цю газету до офіційних джерел опублікування 
нормативно-правових актів України не відніс. Оскільки система нормативно-правових 
актів України була юридично не окреслена, різні сторони мали протилежні бачення 
щодо «вищості» Указу Президента України та Постанови Верховної Ради України. 
Способи подолання колізій між юридичними нормами сьогодні запропоновано на 
загальнотеоретичному рівні. 

Важливою складовою юриспруденції є герменевтика. Тлумачення юридичних 
норм є запорукою їх ефективного застосування. Способи тлумачення з’ясування, 
які слугують ідейною основою тлумачення роз’яснення, розглядають лише на рівні 
теорії права, хоча досить часто згадуються у правоінтерпретаційних актах як 
підґрунтя для формулювання певної позиції. Суб’єкти, наділені правом офіційного 
чи офіціозного тлумачення юридичних норм, як правило, оперують праворозу-
мінням, сформованим на основі правової доктрини.  

––––––––– 
1
 Наказ Міністерства юстиції України № 34/5 від 12.04.2005 р. «Про вдосконалення порядку державної 

реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів», Наказ Державного комітету України з енергозбереження № 94 від 
01.09.2003 р. «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів 
Держкоменергозбереження в Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів. Методичні рекомендації про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, 
скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України, затверджені Наказом 
Державної митної служби України № 441 від 08.07.2003 р., роз’яснення Президії Вищого господарського 
суду України № 02/-5/35 від 26.01.2000 р. «Про деякі питання практичного вирішення спорів, пов’я-
заних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів» та інші. 
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Актуальними залишаються положення теорії права й стосовно правозастосов-
ної діяльності, наприклад, визначення індивідуально правового акта та перелік 
загальних вимог до правозастосування. Доктринальні підходи до структуризації 
правозастосовних актів сьогодні отримали своє нормативне закріплення у вітчиз-
няних процесуальних кодексах.  

Необхідність імплементації загальнотеоретичних доктринальних положень у 
юридичну практику стала передумовою появи у проекті Закону України «Про 
нормативно-правові акти» [5] статей про систему нормативно-правових актів 
України, про реалізацію, застосування та тлумачення правових норм. 

На окремих теоретичних постулатах сформувалися спецкурси безпосередньо 
практичного спрямування. Юридична техніка, яку раніше вивчали у межах одного 
питання у темі правотворчість, стала визначальним питанням, яке обговорювали на 
низці всеукраїнських наукових форумів за участю представників теорії права та 
галузевих наук, науковців та практиків. Для фундаментального вивчення пробле-
матики оперування юридичною технікою для студентів, які навчалися за освітньо-
кваліфікаційною програмою «магістра» на юридичному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка, була створена спеціалізація 
«Нормопроектування». Студентам для вивчення пропонували такі навчальні дис-
ципліни, як «Правотворча техніка», «Правотворча технологія», «Правова аргумен-
тація», «Джерела права», «Судова правотворчість» та інші. Магістри мали 
можливість проходити практику у правотворчих органах держави, зокрема апараті 
Верховної Ради України. 

Нині практичного значення набувають не тільки теми, пов’язані з юридичною 
діяльністю, а й теми, які раніше відрізнялися філософським ухилом. Ще десять ро-
ків тому права людини розглядали переважно у призмі їхнього розуміння, класи-
фікації, гарантій юридичного забезпечення. Сьогодні ж, вимагається їх знання у 
призмі правозастосовної практики, насамперед практики Європейського суду з 
прав людини.  

Така «модернізація» теорії права зумовлена об’єктивними причинами. Наприк-
лад, рішення Європейського суду з прав людини відповідно до чинного зако-
нодавства України є джерелом національного права. Правову природу джерела права 
вивчає саме теорія права. Необхідність фундаментального вивчення прав людини та 
практичних аспектів їх забезпечення в Україні стали причиною оновлення кафе-
дральної спеціалізації, яка отримала нову назву «Права людини та їх юридичне 
забезпечення» та наповнена спецкурсами людиноспрямованого характеру.  

Представники теорії конституційного права дискутують над питанням кри-
теріїв конституційності законів України, судді Верховного Суду України вивчають 
проблематику виняткової правової проблеми, суб’єкти нормотворення визнають, 
що якість нормативно-правових актів визначається належним застосуванням 
нормопроектної техніки. Відповіді на складні запитання та виклики, що при цьому 
виникають, дає саме загальна теорія права. За результатами попередніх досліджень 
зроблено низку висновків щодо розуміння вказаних вище правових явищ у світлі 
теорії права. Критерії конституційності законів України, на нашу думку, необхідно 
розглядати крізь призму відповідності оцінюваних юридичних норм правилам 
нормопроектної техніки [3]. Виключну правову проблему можемо визначити як 
зумовлену недоліками юридичних норм, їх надмірно абстрактним та оцінним 
характером, відсутністю нормативно визначених форм та способів їх подолання, 
можливість неуніфікованого судового застосування однакових юридичних норм до 
тотожних суспільних відносин. 
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«Відлуння» теорії права неважко побачити у рішеннях та висновках Конститу-
ційного Суду України, ухвалах і постановах Касаційних судів у складі Верховного 
Суду України та Великої Палати Верховного Суду України. Наведемо приклади, 
оперуючи практикою цих судових інституцій. Беручи до уваги плюралізм стосовно 
розуміння терміна «право», принаймні у призмі природничого та позитивістського 
підходів, Конституційний Суд України, інтерпретуючи поняття «верховенство 
права», у своєму рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 зазначив: одним 
із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством 
як однією з його форм, а охоплює й інші соціальні регулятори, зокрема норми 
моралі, традиції, звичаї тощо, які легіти-мо-вані суспільством і зумовлені історично 
досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються 
якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою 
дістала відображення в Конституції України. Таке розуміння права не дає підстав 
для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому 
числі обмежувати свободу та рівність особи. Верховний Суд України у справі 
№ 663/537/17, вирішуючи питання про переживаючу дію у часі ч. 5 ст. 72 КК 
України після її нової редакції констатував, що питання повинно вирішуватися на 
основі загальнотеоретичного правила: положення, що передбачають кращий право-
вий статус особи у контексті юридичної відповідальності, повинні мати пережи-
ваючу дію у часі.  

Допомоги теорії права потребує розвиток галузевої науки, наприклад, з’ясування 
природи комп’ютерного права як галузі права.  

Ще один напрям практилізації теорії та філософії права – дослідження 
державно-правових явищ, які вивчають галузеві дисципліни, у призмі теорії та 
філософії права. Ілюстрацією цього можуть бути дисертаційні роботи, захищені в 
Інституті законодавства Верховної Ради України у 2019 році: Мельник М. Б. 
«Припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною майна: загально-
теоретичне дослідження», Мельник Я. Я, «Безпека цивільного процесу: теоретико-
правове дослідження». Дослідники не тільки оцінили певні правовідносини у світлі 
загальнотеоретичних закономірностей, а й намагаються виявити у них певні 
загальнотеоретичні начала.  

Друге. Попри розвиток теорії права як прикладної навчальної дисципліни, вона 
не втрачає свого загального та методологічного характеру. Фундаментального 
вивчення потребують такі теми, як «Джерела права», «Право», «Правовий акт». Без 
вивчення права навіть у певному філософському ракурсі неможливо з’ясувати 
причини та сутність низки правових явищ, наприклад, конвергенції сучасних 
джерел права та правових систем, спрогнозувати розвиток основних напрямів 
правового регулювання суспільних відносин. Сьогодні ми усе частіше зустрічаємо 
у новітньому законодавстві України принцип «Верховенства права», успішно реа-
лізувати який можна лише за умови його комплексної інтерпретації. У про-
цесуальних кодексах України верховенство права зазвичай розкривається як 
визнання людини найвищою соціальною цінністю та необхідність виконання 
рішень Європейського суду з прав людини. Натомість коло складових верхо-
венства права, визначених на рівні теорії права, що відображає міжнародно-правові 
стандарти, значно ширше – також охоплює законність, враховуючи прозорий, 
підзвітний та демократичний процес введення в дію приписів права; юридичну 
визначеність; заборону свавілля; доступ до правосуддя, представленого незалеж-
ними та безсторонніми судами; заборону дискримінації та рівність перед законом  
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Популярності у правничому лексиконі нині набув термін «правовий закон». 
Його ідейний зміст невіддільний від знання сутності природних прав людини. 

Розвиток цих і багатьох інших правових явищ потребує глибоких теоретичних 
знань. Своєрідною констатацією цього стало те, що у стандарті підготовки бака-
лаврів правників ідеться про систему знань з теорії та філософії права. 

Третє. Плюралізація. Навіть попри наявність державного стандарту, у якіс-
ному окресленні компетенції з теорії та філософії права закладено широкий 
плюралізм стосовно загальновизнаних теоретичних положень. Представники віт-
чизняних правничих шкіл дещо по-різному визначають і характеризують правові 
поняття та явища, пропонують різну послідовність вивчення теорії права, мають 
неуніфіковані підходи до «поєднання» теорії та філософії права, викладання 
методології права і таке інше. Яскравою ілюстрацією цього є навчальні посібники з 
теорії права та держави, видані різними юридичними факультетами та провідними 
науковцями [2, 4, 6, 7, 8], дискусії стосовно доцільності викладання в межах теорії 
та філософії права тем, пов’язаних із державою.  

Четверте. Розширення предмета вивчення та формування засад для інших 
загальнотеоретичних дисциплін. Сьогодні поглибленого вивчення потребує декіль-
ка тем у межах навчальної дисципліни «Теорія та філософія права», наприклад, 
теми «Праворозуміння». Необхідність фундаментального вивчення окремих пи-
тань стає об’єктивним підґрунтям введення у навчальні плани нових навчальних 
курсів, наприклад, питання юридичних гарантій прав людини знаходить свій 
розвиток у навчальній дисципліні «Міжнародні стандарти захисту прав людини», 
що викладають студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою 
бакалавра.  

Викладання у призмі теорії права, як показали вступні екзамени до магістра-
тури випускників бакалаврату, потребує нині й логіка. Викладання логіки прав-
никам фахівцями з філософії чи математики не витримали «випробовувань» часом 
та потребами професійної підготовки юриста. Вочевидь це об’єктивно. Адже як 
зазначав свого часу С. С. Алексєєв, праву притаманна особлива логіка – логіка 
права, в основі якої – закономірності суспільного буття, соціальні закони й стан-
дарти. Логіка права – це логіка життя права, те, що виражає закономірності його 
буття і функціонування, які розкриваються безпосередньо у правовій матерії. 
Причому так, що певні факти, процеси в матерії права невідворотно призводять до 
інших фактів і процесів, чи навіть до явищ високої юридичної і соціальної 
значущості [1, с. 211–212]. Саме тому, логіку студентам-правникам мають викла-
дати фахівці кафедри теорії та філософії права як правничу логіку чи правову 
аргументацію (така практика уже започаткована на юридичному факультеті 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка).  

Ще одна навчальна дисципліна, що тісно пов’язана з теорією права, є політо-
логія. В умовах складних політичних реалій та різноманітних проблем із владарю-
ванням у сучасному наддемократичному суспільстві її вивчення студентами-
правниками має відбуватися крізь призму теорії держави та права, а не історії 
правових та політичних учень. Інакше молодий фахівець не зможе пояснити 
ідейний зміст конституційної норми – єдиним джерелом влади в Україні є народ, 
або ж вказати на особливості політичної системи сучасної держави соціально-
демократичної орієнтації.  

П’яте. Поєднання теорії та філософії права. Як уже зазначалося, це формально 
підтверджується на рівні державного стандарту. Об’єктивно обумовлене необ-
хідністю поєднання фундаментальної науки про право (знань, що пропонуються 
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насамперед філософією права) та теоретичних засад правового регулювання у 
сучасному суспільстві (сформованих саме на рівні теорії права).  

Наведені особливості сучасної теорії права, як показує аналіз міжнародної 
освітньої практики підготовки правників, радше є закономірними аніж ситуативни-
ми. Тематика міжнародних конференцій з різних тем теорії права, перелік навчаль-
них предметів, які пропонують студентам кафедрами теорії та філософії права, 
проблематика наукових досліджень теоретиків права різних країн підтверджують 
сталість та перспективність вказаних напрямів розвитку загальної теорії права. 

Підсумовуючи наведене можемо констатувати, що сучасна теорія права як 
наука та базова навчальна дисципліна для студентів правників розвивається у 
напрямку практилізації загальнотеоретичних положень, фундаменталізації вивчен-
ня визначальних положень теорії права, плюралізації підходів до вивчення 
правових явищ та конструкцій, розширення предмета вивчення (змісту та форм 
загальнотеоретичних дисциплін), поєднання теорії права та філософії права. 

Вказані тенденції ілюструють необхідність та важливість новелізації теорії 
права та держави як науки (зі своїм предметом дослідження правових явищ) та 
навчальної дисципліни (яка пропонує вихідні та концептуальні знання про право).  
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The article deals with the main features of the modern general theory of law as a 

discipline taught to law students and as a legal science. It is established that the theory of law 

develops in the direction of the implementation of general theoretical provisions, the 

fundamentalisation of the study of basic provisions of the theory of law, pluralization of 

approaches to the study of legal phenomena and structures, the extension of the subject of 

study (the content and forms of general theoretical disciplines), the combination of theory of 

law and philosophy of law. The presence of common tendencies in the general theory of law is 

justified by examples of the use of general theoretical provisions in the law-making, law-

interpreting and law-enforcement practice. 

Today, a number of topics are considered inseparable from the law-regulative activity, 

namely: a normative-legal act, a system of normative-legal acts of Ukraine, law-making, law-

interpretation, and law-implementation. Only at the level of the theory of law the ways of 

interpreting explanations are observed, serving as the ideological basis for interpreting 

explanations, although they are often referred to in legal interpretative acts as the basis for 

formulating a certain position. The provisions of the theory of law also apply to law-

enforcement activities, such as the defining of an individual legal act and a list of general 

requirements for law-enforcement. Doctrinal approaches to the structuring of law-enforcement 

acts today have received their normative fixation in domestic procedural codes. 

The theory of law does not lose its general and methodological character. Fundamental 

studies are required for such topics as “Sources of Law”, “Law”, “Legal Act”. 

In the theory of law, there is widespread pluralism regarding generally accepted theoretical 

propositions. 

Advanced study is required for a number of topics within the discipline of “Theory and 

Philosophy of Law”, such as the topic of “Law-understanding”. The need for a fundamental 

study of individual issues becomes the objective basis for the introduction of new training 

courses in the curricula, in particular: “International Standards of Human Rights Protection” 

and “Legal Logic”. 

The combination of theory and philosophy of law is formally confirmed at the state standard 

level. The combination of the fundamental science of law (knowledge, which is offered primarily 

by the philosophy of law) and the theoretical foundations of legal regulation in modern society 

(formed precisely at the level of theory of law) is objectively conditioned by the need. 

The necessity and importance of updating the theory of law as a science (with its subject 

of study of legal phenomena) as well as educational discipline (which offers initial and 

conceptual knowledge of law) are stated. 

Keywords: general theory of law, tendencies of development of the theory of law, 

philosophy of law, practical importance of the theory of law, general theoretical subjects 
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ДЕЯКІ ЕВРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ 
АНТРОПОЛОГО-БІОЛОГІЗАТОРСЬКОГО ПІДХОДУ 

У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Д. Гудимa, К. Литвинюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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У статті викладено ідеї щодо можливості розширення методологічного інструментарію 

юридичних наук за допомогою антрополого-біологізаторського дослідницького підходу, 

зокрема для пізнання у світлі висновків еволюційної біології, етології, соціології, соціобіо-

логії, психології, біологічного напряму філософської антропології тощо генезису держави та 

встановленого (санкціонованого) нею позитивного права. Певні евристичні можливості 

вказаного методологічного підходу в юриспруденції продемонстровано на прикладі 

концепції «війни всіх проти всіх» (Т. Гоббс) як природного стану людей у додержавному 

суспільстві. Розглядаючи задекларовані цим філософом причини виникнення означеної 

війни (природну рівність людей, страх і бажання влади), автори виявили певні зв’язки між 

біологічно зумовленою установкою людини на самозбереження, виникненням держави та 

встановленням нею юридичних норм. 

Теорія еволюції допомагає обґрунтувати природну схильність людського індивіда до 

агресування, а відтак, – частково верифікувати гіпотезу про постійну «війну» людей між 

собою. У цій боротьбі вибудовуються соціальні ієрархії, які є умовою встановлення та 

підтримання суспільного порядку. Через юридичні норми держава формує у людини 

відчуття захисту від загроз, придушуючи у такий спосіб заснований на агресії та страху 

інстинкт самозбереження, який зумовлює, зокрема, бажання влади та є руйнівним для 

встановлення і збереження соціальних зв’язків між рівними від природи людьми. Норми, які 

створює чи санкціонує держава, замінюють природну рівність членів суспільства як одну з 

причин «війни всіх проти всіх» формальною, «узаконеною», політичною рівністю. Остання 

виконує для людей своєрідну компенсаторну функцію: у стані їх фактичної нерівності 

заміщує «ушкоджену» послабленням агресивності частину людської природи. Послаблю-

ючи, з одного боку, вплив установки на самозбереження, через позитивне право держави, 

з іншого боку, так би мовити, виповнює «недостатність» для самозбереження людини її 

«першої» (біологічної) природи. Внаслідок такого «виповнення», будучи частинами «другої» 

людської природи (культури), держава та позитивне право виконують функцію адаптації 

кожної людини до умов її існування. 

Ключові слова: методологія юридичної науки, походження держави та права, інстинкт 

самозбереження, природна та політична рівність, агресія, страх, бажання влади. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.010 

Вступні зауваги. Належність юридичних наук до суспільних можна пояснити 
тим, що вони генерують нові знання про ті соціальні явища, виникнення, існування 
та розвиток яких можливий завдяки людині та її діяльності у соціумі. Проте для 
такого генерування важливим є звернення до висновків інших – неюридичних – 
наук. Саме «через методологічний канал, – як зазначив вітчизняний теоретик 
права, професор П. Рабінович, – вливаються… у «душу» теорії держави та права 
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(як й інших юридичних наук) ті теоретичні цінності, котрими володіють інші 
науки» [22, с. 36]. 

На думку французького філософа М. Фуко (Paul-Michel Foucault), гуманітарні 
науки виключені з «епістемологічного трьохгранника», «трьохвимірного простору», в 
якому в одному вимірі знаходяться математичні та фізичні науки, в іншому – 
лінгвістика, біологія й економія, а в останньому – філософська рефлексія. 
Водночас гуманітарні науки включені у цей же простір, оскільки «знаходять своє 
місце» у «пробілах» між вказаними трьома вимірами [31, с. 366‒367]. Якщо, не 
вдаючись до дискусії про розмежування соціальних і гуманітарних наук [26, с. 69], 
яка вочевидь чужа для філософії М. Фуко, сприйняти його твердження про те, що 
існування гуманітарних наук «можливе тільки завдяки їхньому «сусідству» з 
біологією, економією, філологією (чи лінгвістикою)», проекціями яких є гума-
нітарні науки, і що останні «взагалі не є науками», оскільки «приймають на себе 
перенесення моделей, запозичених із наук у власному сенсі слова» [31, с. 385], то 
варто виснувати, що розвитку юридичних наук (як різновиду гуманітарних згідно з 
класифікацією зазначеного філософа) можуть сприяти здобутки, зокрема й біології. 
Вона, як відомо, вивчає всі живі організми, одним із яких є людина. Тому дос-
лідження соціальних явищ, тобто тих, які пов’язані з поведінковими актами 
людського індивіда, зумовлює потребу у використанні знань, що продукує біологія 
та суміжні з нею науки. 

Ситуація, за якої соціальні науки, зокрема юридичні, «оберігаються» нібито 
від «оприродничування», виглядає дивною. Більше того, як зауважив російський 
теоретик права М. Тарасов, спеціальних досліджень і широкого обговорення 
«соціогуманітарної» специфіки (іншої, ніж відмова від числових вимірювань і 
математичного інструментарію природничих наук) не було [26, с. 71]. Повна 
відмова, умовно кажучи, поширити біологічні закони на інтерпретацію особливос-
тей суспільства та поведінки людини у ньому навряд чи сприяє генеруванню нових 
знань у соціальних науках. Американський психолог-еволюціоніст С. Канадзава 
(Satoshi Kanazawa) навіть стверджує, що останні – «це галузі біології, і всі гіпотези 
у галузі суспільних наук щодо поведінки людини треба узгоджувати зі встанов-
леними принципами та законами біології» [36]. Причину такого бачення пояснює 
тим, що внаслідок розмежування соціальних наук, які вивчають поведінку людини, 
й інших наук, які вивчають поведінку всіх живих видів, перші тепер перебувають 
там, де другі були ще у XVII столітті [37]. 

Подолати такий розрив, певною мірою зблизити соціальні науки з 
природничими, можна, застосовуючи, зокрема, висновки щодо біологічної природи 
людини для пізнання соціальних явищ, у тому числі держави та права. 

Постановка проблеми та стан її дослідження. Деякі інтерпретації соціальних 
явищ у світлі біологічної природи людини можна знайти у представників 
філософської антропології (А. Гелен (Arnold Gehlen), Г. Плеснер (Helmuth 
Plessner), А. Портман (Adolf Portmann), М. Шелер (Max Scheler)), органічного 
напряму у соціології (Р. Вормс (René Worms), В. Г. Самнер (William Graham 
Sumner), Г. Спенсер (Herbert Spencer), П. Ліліенфельд-Тоаль (Paul Frommhold 
Ignatius von Lilienfeld-Toal), А. Стронін, А. Ж. Е. Фульє (Alfred Jules Émile Fouillée), 
А. Е. Ф. Шеффле (Albert Eberhard Friedrich Schäffle)), соціобіології (Е. O. Вілсон 
(Edward Osborne Wilson), Д. Дж. Морріс (Desmond John Morris), Р. Тріверс (Robert 
Trivers)), біології й етології (Дж. К. Вільямс (George Christopher Williams), 
Дж. Б. С. Голдейн (John Burdon Sanderson Haldane), К. Р. Докінз (Clinton Richard 
Dawkins) В. Дольник, Л. Л. Каваллі-Сфорца (Luigi Luca Cavalli-Sforza), 
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К. З. Лоренц (Konrad Zacharias Lorenz), Р. М. Сапольський (Robert Morris Sapolsky), 
Дж. М. Сміт (John Maynard Smith), М. В. Фельдман (Marcus William Feldman)). 
Однак у сучасній загальнотеоретичній юриспруденції здобутки зазначених наук і 
наукових напрямів поки не знаходять належного застосування. 

Стосовно ґенези держави та права в юридичній науці є багато гіпотез (див. 
огляд деяких із них: [13, с. 47‒93, 284‒299]). Значна частина цих гіпотез заснована 
на антрополого-соціологізаторському дослідницькому підході, що ґрунтується на 
визнанні виключно соціальної зумовленості держави та права. Біологічна природа 
людини – «творця» та «споживача» означених явищ – невиправдано залишається в 
Україні поза належною увагою правників, незважаючи на суттєве поглиблення 
інтересу до проблематики антропології права (В. Бігун, Д. Бочаров, Ю. Лобода, 
С. Максимов, О. Павлишин, П. Рабінович, Н. Сатохіна, С. Шевцов). 

Урахування такої природи у дослідженнях держави та права уможливлює ан-
трополого-біологізаторський методологічний підхід, заснований на визнанні 
еволюційної природи людини та зумовленості держави і права біологічними 
властивостями людського індивіда [9, с. 47, 215]. Видається, що так само, як 
колись учені переконалися в єдності органічного світу та у тому, що, як писав 
російський натураліст К. Тімірязєв, «всі наші рамки або поділи – тільки витвір 
нашого розуму, – правда, один із найвеличніших його витворів, без якого він ніколи 
не справився б з хаосом поодиноких форм» [27, с. 192], так і зараз для об’єктивного 
пізнання соціальних явищ їхнє відокремлення від явищ біологічних варто сприймати 
винятково як витвір нашого розуму. Причому такий, який з огляду на досягнутий 
науково-технічний прогрес почасти гальмує розвиток соціальних наук, іноді неви-
правдано виокремлюючи суспільні явища з органічного світу. 

Певний поступ у напрямі зближення чи то, скоріш, відновлення зв’язку наук 
про суспільство з науками про природу вже зроблений. І, вочевидь, юридичні 
науки не можуть залишатися осторонь цього процесу. «Об’єднуючи природу й 
суспільство, вписуючи соціальний фактор у лоно живої організації, утворюючи 
моделі, які дають змогу вивчати, наприклад, суспільство приматів, соціологія, – 
стверджувала французька філософиня Ж. Рюс (Jacqueline Russ), – здійснює свою 
справді коперниківську революцію. Звичайно, суспільство мавп ще не виявляє суто 
людські парадигми…, а проте рів між природою і культурою пощастило засипати» 
[23, с. 409]. Більше того, «усталений образ тварини як механізму, яким управляє 
автоматизм інстинкту, – за словами канадського філософа Б. Массумі (Brian 
Massumi), – демонструє деякі ознаки послаблення, тим самим даючи більший 
простір індивідуальним варіаціям, що підтверджує злет нової дослідницької сфери 
етології, присвяченої «особистості» тварини. … Ми можемо навчитися у тварин 
можливості побудови того, що Ґваттарі [мається на увазі французький психо-
аналітик, філософ Pierre-Félix Guattari. – Авт.] називає етико-естетичною 
парадигмою природної політики (natural politics), а не політикою природи (politics 
of nature). … Тваринна політика є політикою становлення, навіть – і особливо – 
становлення людини» [18, с. 9, 51, 65]. 

Ще Арістотель, пишучи, що «людина є істота політична більшою мірою, ніж 
бджоли і всякого роду стадні тварини» [2, с. 17], визнавав, що не тільки людина за 
її природою є політичною істотою, тобто не тільки вона потребує життя у спільноті 
собі подібних. А сучасні досягнення природничих наук змушують задуматися про 
значення «політичних властивостей» тварин для розуміння діяльності людини та, 
так би мовити, створених нею явищ. Російський історик і літературознавець 
О. Еткінд навіть припускає, що, можливо, у далекому майбутньому всі ресурси з 
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такими властивостями «об’єднає світова держава, якщо вона надасть права грома-
дянства природним явищам і навчиться враховувати їх голоси разом з людськими» 
[35, с. 463]. 

Проте спершу, мабуть, важливіше подивитися у минуле. Зокрема, аби поба-
чити, що розрив соціальних наук із науками природничими не був і не є нездо-
ланним. Для прикладу, російський соціолог О. Стронін ще у ХІХ столітті писав, що 
«вже бджола захищає свої соти та свій вулик, ластівка – своє гніздо та яйця, 
ведмідь – своє лігво. А тому і в будь-якому зібранні людей, яким би воно не було, 
невід’ємні, щонайменше, загальнотваринні властивості, а відповідно і прояв права» 
[25, с. 265]. 

Мета статті. Спробуємо виявити певні евристичні можливості антрополого-
біологізаторського дослідницького підходу для пізнання держави та позитивного 
права на прикладі концепції «війни всіх проти всіх» Т. Гоббса (Thomas Hobbes). 

Виклад основного матеріалу. «Природна» війна. Ідея боротьби як рушія 
розвитку суспільства є дуже давньою. Стосовно війни – різновиду такої боротьби, то 
вона, як зазначив польський теоретик морської війни професор А. Маковський 
(Andrzej Makowski), «супроводжує людину від витоків її історії (старших, ніж 
держава)» та «є фактичним станом, пов’язаним із регулюванням відносин між 
державами (іншими суб’єктами конфлікту), опертим на свавілля й насильство, а не 
на основу права, хоча сама війна не є байдужою до права» [17, с. 33, 34]. Цей стан, на 
думку американського автора науково-популярної літератури з психології Р. Ґріна 
(Robert Greene), «відомий кожному із нас, проявляє як найкращі, так і найгірші риси 
нашої натури… війна віддзеркалює умонастрій людського суспільства. Еволюція у 
бік нешаблонних, скоріш нетрадиційних, але разом з тим куди більш брудних 
стратегій – партизанської війни, тероризму, – відображає аналогічну еволюцію у 
суспільстві, в якому допустимо та прийнятно майже все» [8, с. 20]. 

Давньогрецький філософ-досократик Геракліт Ефеський писав, що «війна є 
батьком всього, царем всього. Вона зробила одних богами, інших – людьми, одних – 
рабами, інших – вільними… Необхідно знати, що війна загальна, і що правда – 
чвари, і що все зароджується завдяки чварам і з необхідності» [4, с. 21, 31]. Іншими 
словами, на його думку, стан війни є природним для людського середовища й існує 
безперервно. Внаслідок війни люди набувають різного статусу та зароджуються всі 
соціальні явища. Вказане дає підстави виснувати, що належні до цих явищ право та 
держава теж є наслідками війни. Більше того, оскільки війна розділяє людей, 
робить їх нерівними, в одержавленому суспільстві нерівність є об’єктивно 
зумовленою, у цьому сенсі – природною. 

Дещо наближений до гераклітового підхід до війни як стану запропонував 
англійський філософ Т. Гоббс. Він, намагаючись з’ясувати причини й умови 
виникнення держави та права, припустив, що у природному стані «homo homini 
lupus est» («людина людині вовк») [6, с. 271]. Його підхід до походження озна-
чених явищ засновується на тому, що допоки «люди живуть без загальної влади, 
яка б усіх тримала у страху, вони перебувають у становищі, яке називається 
війною, і це війна всіх проти всіх… все, що характерно для воєнного часу, коли 
кожен стає ворогом кожного, характерно і для того часу, коли люди живуть, не 
маючи жодних інших гарантій своєї безпеки, крім тієї, яку їм надає їхня власна 
сила та винахідливість У такому становищі немає місця для працелюбства, бо 
плоди його непевні: і внаслідок цього немає ні землеробства, ні мореплавства, ні 
торгівлі заморськими товарами, ні зручних будівель, ні засобів руху та 
переміщення речей, що вимагають великої сили, ні знання земної поверхні, ні 
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врахування часу, ні мистецтв, ні письма, ні суспільства, а найгірше понад усе це – 
постійний страх і небезпека насильницької смерті, і життя людини – самотнє, 
бідне, безпросвітне, тупе й коротке» [5, с. 153]. 

Тобто, на відміну від ідеї Геракліта про необмежену у часі загальну війну, 
Т. Гоббс сформулював ідею війни як природного стану людей у додержавному 
суспільстві. Цей стан нібито припиняється зі створенням держави. Проте, якими, 
на думку філософа, є причини виникнення стану «війни всіх проти всіх»? 

Природна рівність людей як причина війни. Ця рівність у фізичних і 
розумових здібностях зумовлює рівність надій на досягнення цілей. Через неї 
виникає взаємна недовіра: «…якщо двоє бажають одну й ту саму річ, володіти 
якою вони вдвох не можуть, вони стають ворогами і на шляху до своєї мети… 
намагаються знищити або підкорити один одного». А така недовіра зумовлює 
війну, безпосередніми причинами якої є суперництво, невпевненість і прагнення 
слави [5, с. 151, 152]. 

Видається, що означена постійна боротьба людей має, насамперед, біологічне 
підґрунтя, а її ідея корелює з деякими постулатами еволюційної теорії походження 
людського індивіда. Про органічну еволюцію писали ще французький натураліст 
Ж.-Б. Ламарк (Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) у 
«Філософії зоології» (1809) і шотландський геолог та видавець Р. Чемберс (Robert 
Chambers) у праці «Сліди Творіння» (1844). Проте лише Ч. Р. Дарвін (Charles Robert 
Darwin) у праці «Походження видів шляхом природного добору або збереження 
обраних рас у боротьбі за життя» (1859) обґрунтував існування органічної еволюції, 
що відбувалася в минулому і триває далі. Описуючи механіку її перебігу, вчений 
сприйняв теорію Т. Мальтуса (Thomas Malthus) про те, що потенціал розмноження 
живих істот будь-якого виду істотно перевершує наявні ресурси для їх прожитку. 
Через обмеженість ресурсів істоти змушені вступати у боротьбу за існування. 
Найбільш гострою вона є між тваринами одного виду, оскільки особини, що його 
утворюють, виявляють значно більше однотипних вимог до умов існування. Саме 
боротьба, своєрідна «війна всіх проти всіх», породжує природній відбір і виживання 
«найбільш пристосованих», «найсильніших» [10, с. 32‒33]. 

У книзі «Походження людини та статевий добір» (1871) на підставі даних, що 
вказують на схожість людини і людиноподібних мавп, автор обґрунтував ідею 
їхньої спорідненості, а отже, і походження від спільного предка [11, с. 265]. Згідно 
зі заснованою на цій ідеї натуралістичною концепцією людини остання – істота 
біологічна, особливий вид тварини, «достатньо пізній результат розвитку Землі, 
істота, яка відрізняється від форм, котрі їй передують у тваринному світі, лише 
ступенем складності поєднання енергій і здібностей, котрі самі по собі вже 
зустрічаються у нижчій порівняно з людською природі» [33, с. 31]. 

Ч. Р. Дарвін писав, що людина та вищі тварини, особливо примати, мають деякі 
спільні інстинкти, наприклад, почуття самозбереження, статеву любов, любов матері 
до новонародженого дитинчати [11, с. 187, 198]. Але з огляду на те, що людська 
істота є «недостатньою» [3, с. 175], наявність таких інстинктів, на жаль, не 
забезпечує їй самозбереження тією мірою, якою тваринам. Як вказував Ф. Ніцше, 
«ми, коли йдеться про людину, стверджуємо таке: проти всіх інших істот людина, – 
навіть з усім її цікавущим змістом, – найбезпорадніший і найхоровитіший звір, що, 
збочивши з битого шляху інстинктів, заблукав у найзгубніших манівцях» [20, с. 342]. 

Концепцію про філогенетично запрограмоване агресивне начало людини 
розвивав К. З. Лоренц. Він запропонував розглядати агресію як природний і 
невід’ємний інстинкт будь-якої тварини, необхідний для збереження окремої 
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особини та виду в цілому [15, с. 114‒115]. Цю роль агресія виконує, забезпечуючи 
установлення ієрархії, захист потомства, території та боротьбу за ресурси. 
Еволюційна теорія допомагає обґрунтувати природну схильність людського 
індивіда до агресування, а відтак, – частково верифікувати гіпотезу про постійну 
«війну» людей між собою. 

Т. Гоббс уважав, що «деякі живі істоти, як, наприклад, бджоли чи мурахи, 
живуть дружньо між собою», і внутрішньовидова конкуренція їм невластива [5, 
с. 186]. В останньому філософ помилявся. У тваринному світі, як і у світі 
людському, один зі способів зупинення, так би мовити, «війни всіх проти всіх» – 
це встановлення ієрархії (нерівності), що є вітальною умовою для підтримки 
порядку у групах тварин. Владні особини закріплюють власні позиції у соціумі, 
здобутий у боротьбі статус дає їм переваги у доступі до їжі, статевих партнерів і 
наділяє обов’язками щодо захисту території, вразливих членів групи тощо. 
Аналогічно встановлення нерівності серед людей як умова припинення «війни всіх 
проти всіх» має наслідком появу суверена, який через договір із підданими 
закріплює свій статус і визначає статус для інших [5, с. 127, 188]. Норми, які 
створює держава, що покликана оберігати людей від повернення до такої війни, 
дозволяють замінити природну рівність членів суспільства як одну з причин цієї 
війни формальною, «узаконеною» рівністю. Остання виконує для людей своєрідну 
компенсаторну функцію: у стані їх фактичної нерівності заміщує «ушкоджену» 
послабленням установки на самозбереження частину людської природи. 

У такий спосіб позитивне право виконує завдання зі забезпечення суспільного 
порядку. «Сей порядок, – писав український учений і політичний діяч 
С. Дністрянський1, – виходить з необхідности суспільних зносин між людьми. 
Чоловік [людина. – Авт.] потребує помочі й охорони. Сю поміч і охорону вони 
дають собі взаємно: цілий суспільний зв’язок представляє силу, яку мусить 
розділити між своїх членів. Зв’язок мусить забезпечити своїм членам те, що їм 
належиться на засаді: suum cuique tribuere2 – але, з другого боку, мусить жадати, 
щоби кожний дав чи зробив від себе те, чого треба, щоб усі мали спільну поміч та 
спільну охорону» [12, с. 71]. 

Теза про компенсаторний характер юридичних норм, створених державою, як 
видається, актуальна не тільки для випадку визнання вродженої рівності людей, 
але й для випадку визнання їхньої природної нерівності. Так, Ф. Ніцше стверджу-
вав, що підпорядкованість є проявом вищого закону природи, поділ людей на «три 
фізіологічні типи» (тих, у кого могутній дух; тих, у кого міцне тіло і незламна 
вдача; тих, хто не вирізняється ні духом, ні тілом) є «доконечним для існування 
суспільства», а «нерівноправність є першою передумовою існування будь-якого 
права взагалі» [20, с. 404, 405]. Тобто, «право – це привілей», який кожен має 
відповідно до його місця у суспільній ієрархії [20, с. 404, 405]. Проте, коли цей 
привілей замінює фактичну нерівність формальною рівністю, він теж «компенсує» 
для частини населення певні недоліки їхнього «природного» стану, дозволяючи, 
умовно кажучи, тим, у кого могутній дух, відчувати себе тими, у кого міцне тіло та 
незламна вдача, а тим, хто не вирізняється ні тілом, ні духом, – відчути себе 
першими та другими. З таким нашим підходом вказаний філософ навряд чи би 
погодився, оскільки, на його думку, саме у «зазіханнях на “рівноправність”» 
полягає несправедливість [20, с. 406]. 

––––––––– 
1 Текст подаємо зі збереженням мови автора. 
2 Дати кожному своє (лат.). 
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Страх як причина війни. Цю причину Т. Гоббс назвав будь-яким передбачен-
ням майбутнього зла, прагненням бігти (від небезпеки), недовірою, підозрою, 
обережністю, передбачливістю. Філософ уважав, що «всі великі та міцні людські 
спільноти беруть початок не у взаємній доброзичливості, а у взаємному страху. Його 
корені криються як у природній рівності людей, так і у взаємному бажанні заподіяти 
шкоду один одному» [6, с. 287]. «Скрізь, де люди жили невеликими осередками, 
вони грабували один одного; це вважалося настільки сумісним із природними 
законами, що в міру награбованого людині відмірялося й поваги» [5, с. 184]. 

Засновник соціобілогії Е. О. Вілсон переконаний, що люди культивують воро-
жість, щоби перемогти джерело загрози та забезпечити собі надійну безпеку. Тому 
страх перед діями чужинців люди намагаються долати за допомогою агресії. 
Певним підтвердженням цьому є слова індійців яномамо: «Ми втомилися боро-
тися. Ми більше не хочемо вбивати. Але інші небезпечні, і їм не можна довіряти» 
[28, с. 179‒180]. 

Близький за змістом підхід до ворожості як засобу збереження єдності 
соціальної групи та її захисту знаходимо у професора В. Старосольського. У праці 
«Держава і політичне право» (1923–1925) він писав1, що у первісному суспільстві 
«тісному обєднанню в межах ґрупи відповідає її замкненість та вороже відношення 
до всего, що находиться поза ґрупою. Хто не належить до ґрупи, цей не тільки 
чужий, але разом із цим і ворог. Чужий – це “hostis”, а “hostis” ‒ це ворог, що 
тільки на основі особливих, виїмкових умовин стає терпимим в племени, а навіть 
одержує право користуватися охороною з боку племени. Установа “гостинности”, 
зрозуміла тільки на тлі ворожнечі, що становить основний та постійний зміст 
взаємин поміж чужими собі ґрупами. … Первобутня ворожнеча, це “настрій” 
супроти чужих засадничо недовірчивий та неприхильний» [24, с. 40]. 

Однак є аргументи і проти ідеї подолання страху агресією. Так, Е. Фромм 
уважав, що будь-яка тварина на загрозу її існуванню реагує або агресією і нападом, 
або проявом страху та втечею однаковою мірою. Більше того, з позиції біології 
втеча навіть надійніше сприяє самозбереженню, ніж бійка. А тому, на думку 
німецького психолога, історія визначалася не стільки агресивними інстинктами, 
скільки спробою придушити в людині інстинкт втечі. Саме цій меті слугують 
більшість соціальних інститутів і весь ідеологічний арсенал [30, с. 93]. 

З такого погляду держава та право є не лише засобами подолання агресії, яку 
люди виявляють, зокрема, для самозбереження, але й засобами нейтралізації 
«рефлексу втечі» як реакції на будь-яку загрозу життю. Задля підтримання стабіль-
ності суспільства, забезпечення його безпеки та розвитку людина не повинна 
боятися ризикувати не тільки її здоров’ям, майном, але й життям. Держава через 
відповідні юридичні норми гарантує, наприклад: право на підприємницьку діяль-
ність, здійснення якого пов’язане з ризиками неотримання доходу, втрати вкла-
деного у розвиток справи майна; право на працю, що можна реалізувати, зокрема, на 
роботах у шкідливих і важких умовах; обов’язок захищати незалежність і терито-
ріальну цілісність держави, виконання якого пов’язане з ризиками для життя та 
здоров’я; обов’язок сплачувати податки і збори у встановлених державою розмірах, 
що можуть бути надмірно обтяжливими для конкретного платника. 

Бажання влади як причина війни. Це – третій, так би мовити, антецедент 
«війни всіх проти всіх», який у концепції Т. Гоббса визначає асоціальний природ-
ний стан людей і є головним: «Отже, на перше місце, як загальну схильність усього 

––––––––– 
1 Текст подаємо зі збереженням мови автора. 
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людського роду, я ставлю вічне й невпинне бажання дедалі більшої й більшої 
влади, бажання, що його уриває тільки смерть. І причиною тут не завжди буває 
сподівання людини на ще інтенсивнішу насолоду, ніж уже досягнута, і те, що вона 
не може задовольнитися помірною владою, а й те, що вона не може забезпечити 
існування цієї влади та засоби для свого теперішнього добробуту без набування ще 
більшої влади» [5, с. 133]. 

З таким трактуванням рушіїв людської поведінки категорично не погоджу-
вався Е. Фромм, стверджуючи, що бажання влади є «найзначнішим проявом 
садизму» [29, с. 162]. На думку цього автора, гоббсівська жага влади «була цілком 
раціональним наслідком людського прагнення до насолоди й безпеки» [29, с. 149]. 
Але «картина, змальована Гоббсом», на якій люди прагнуть до влади, щоби 
забезпечити собі на майбутнє все те, що вони мають сьогодні, «вийшла з моди» 
[29, с. 19]. Пояснював це німецький психолог так: «Що успішнішим у поваленні 
влади колишніх політичних чи релігійних можновладців ставав середній клас, що 
більше людей успішно приборкували сили природи, й коли мільйони індивідів 
ставали економічно незалежними, то сильнішою ставала віра в раціональний світ 
та в саму людину як у виключно раціональну істоту. … З часів Гоббса на праг-
нення до влади дивилися як на основний мотив людської поведінки; але впродовж 
наступних століть дедалі більшого значення набували юридичні й моральні 
чинники, спрямовані на обмеження влади» [29, с. 19, 162]. 

Таке зростання значення цих чинників, на нашу думку, є не стільки доказом 
того, що помилявся Т. Гоббс, скільки підтвердженням потужності впливу на 
свідомість людей соціального нормотворення. Впливу, завдяки якому «природне» у 
людині могло або посилитися, або до певної межі замінюватися «соціально-
нормативним». Саме до певної межі, бо спрямованість соціальних норм на обме-
ження політичної влади аж ніяк не означає їхню спрямованість на цілковите поз-
бавлення жаги влади адресатів цих норм. Видається, що так само, як за фізичними 
законами енергія не виникає з нічого і не зникає нікуди, а може лише перетворю-
ватись в енергію іншого виду, бажання влади під впливом юридичних, моральних, 
інших соціальних норм зазнає змін, але не зникає. Послаблення державної влади 
завжди має наслідком зміцнення іншої влади, зокрема влади приватного капіталу, як 
і навпаки. Одним із засобів реалізації такого процесу «перетворення бажання влади» 
є юридичні норми. Іншими словами, послаблення політичної влади є наслідком дії 
норм, спрямованих на посилення бажання іншої влади, а послаблення дією норм 
останнього може зумовлювати зміцнення влади політичної. 

К. Шмітт, досліджуючи філософську спадщину Т. Гоббса, писав, що останній, 
оголосивши рішучий розрив із традиційним уявленням про природну соціальність 
людини, часто користувався готовими формулами традиційного трактування 
природного права, розуміння якого склалося ще починаючи зі стоїків [34, с. 33]. 
Вони вважали, що першою спонукою живої істоти є самозбереження, бо природа 
спочатку дорога сама собі [14, с. 272]. Слідуючи цим твердженням, можна 
виснувати, що в основі ідеї Т. Гоббса про природний стан є біологічно зумовлена 
установка на самозбереження. Така установка – інстинкт, в основі якого, за 
словами вітчизняного лікаря, професора М. Амосова, закладені біологічні потреби 
в їжі та захисті [1, с. 46], – мотивує людину агресувати, щоби виборювати ресурси 
для існування, агресувати від страху, та, врешті, агресувати для панування над 
іншими людьми. Тому призначення держави, яке Т. Гоббс бачив у забезпеченні 
миру та захисті громадян, зводиться фактично до послаблення впливу біологічно 
зумовленої установки на самозбереження, яка є руйнівною для встановлення та 
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збереження соціальних зв’язків між рівними від природи людьми. І це послаблення 
стає можливим унаслідок передання державі турботи про захист населення. 
Іншими словами, філософ зробив із суверена-держави екзистенціальну одиницю, 
підпорядковану означеній турботі [16, с. 279]. Щоправда, здійснення останньої, 
зупинення «війни всіх проти всіх» можливе тільки на зайнятій Левіафаном 
території. За її межами він веде війни з іншими Левіафанами та з Природою, і хіба 
остання може ці війни зупинити. 

Зауважимо, що з певними елементами вчення Т. Гоббса співзвучні ідеї Ф. Ніцше. 
Останній писав: «... в усі часи агресивна людина, як сильніша, мужніша, більш знатна, 
володіла і вільнішим поглядом, спокійнішою совістю; навпаки, нічого не коштує 
вгадати, на чиїй совісті взагалі лежить винахід “нечистої совісті”, – це людина 
ressentiment1! Зрештою, озирніться ж у самій історії: в якій саме сфері осідало взагалі 
досі на землі дотримання права, власне потреба в праві? Чи, може, у сфері реактивних 
людей? Анітрохи: але саме у сфері активних, сильних, спонтанних, агресивних. З 
історичного погляду ... право на землі є якраз боротьбою проти реактивних почуттів, 
війною з ними з боку активних і агресивних сил, які частково звертали свою міць на те, 
щоби визначити межу та міру надлишкового реактивного пафосу та примусити його 
до угоди. Всюди, де практикується справедливість, дотримується справедливість, 
перед очима постає сильна влада…» [19, с. 453‒454]. 

З указаним корелює ідея Т. Гоббса про те, що у стані «війни всіх проти всіх» 
«ніщо не може бути несправедливим. Для понять правильного і неправильного, 
справедливості і несправедливості тут немає місця. Там, де немає загальної влади, 
немає закону, а там, де немає закону, немає несправедливості. Сила й підступність 
є на війні двома головними чеснотами. Справедливість і несправедливість не є 
здібностями ні тіла, ні розуму» [5, с. 154]. Філософ теж зазначив, що у природному 
стані через відсутність взаємної довіри, невпевненість в інших людина змушена 
«силою та хитрістю утримувати у покорі тих, кого можна, доти, доки не побачить … 
іншої влади, достатньо потужної, щоб становити для… [неї] небезпеку» 
[5, с. 152]. Про значення сили та хитрості для ведення війни й отримання у ній 
переваги писав і російський воєнний історик М. Голіцин [7, с. 73]. Але чи не 
зумовили саме ці сила, хитрість або підступність як чинники самозбереження 
людини (або, іншими словами, прояви бажання влади) укладення «суспільного 
договору»? Тобто, чи не є «суспільний договір» результатом сили, хитрості або 
підступності окремих людей, які завдяки такому договору, щонайменше, забез-
печили собі самозбереження? А сприяли його «укладенню», з одного боку, «страх 
смерті, бажання речей, необхідних для зручного життя, і надія отримати їх завдяки 
своєму працелюбству» [5, с. 155], а з іншого, – зокрема, «знаки, які виражають 
договір» (слова, мовчання, дії, утримання від дій) [5, с. 159]. 

Відповіді на означені питання, вочевидь, варто шукати за межами юриспру-
денції – у сфері знань про біологічну природу людини. Певну відповідь пропонує, 
описуючи шляхи здобуття верховної влади, сам філософ: «Один шлях – це фізична 
сила, наприклад, коли хтось примушує своїх дітей коритися своїй владі, погро-
жуючи покарати їх у разі відмови, або розпочинає війну і підпорядковує своїй волі 
ворогів, даруючи їм по тому життя. Інший шлях – це добровільна домовленість 
людей підкоритися одній особі чи зібранню людей з надією, що ця особа чи це 
зібрання зможе захистити їх від усіх інших» [5, с. 188]. Але завдяки чому така 
домовленість стала можливою? Чи не є означені шляхи пов’язаними? Чи не була 

––––––––– 
1 Озлобленість, ворожість, злість (фр.). 
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оферта укласти «суспільний договір» пропозицією, від якої, так би мовити, не 
могли відмовитися менш сильні, хитрі та підступні, ніж той, хто цю пропозицію 
зробив? Ці питання привертають увагу, зокрема, до вивчення закономірностей 
поведінки держави у відповідь на посилення чи послаблення бандитського або 
злодійського світу, до створення права бандитами, про що писав професор 
С. Шевцов [32, с. 175, 225‒290], і до функціонування так званого права злочинних 
організацій, «злочинного права», яке виділяв у структурі права російський і 
польський учений Л. Петражицький [21, с. 78‒79]. Проте з огляду на мету статті й 
обмеження її обсягу залишаємо зазначені питання для окремого дослідження. 

Висновки. Наведені міркування стосовно концепції «війни всіх проти всіх» 
Т. Гоббса демонструють, що антрополого-біологізаторський підхід дає змогу роз-
ширити методологічний інструментарій юридичної науки, зокрема для осмислення 
генезису права та держави у світлі здобутків еволюційної біології, етології, соціобіо-
логії, психології, біологічного напряму філософської антропології тощо. Застосу-
вання цього підходу має сприяти інтеграції юридичних наук як з іншими науками 
про суспільство, так і з науками про природу, частиною якої є соціум і його члени. А 
з огляду на те, що культура – це так звана друга природа людського індивіда, спосіб 
його адаптації до умов існування, право та держава як частини культури теж є 
такими способами і виконують компенсаторну функцію: заповнюють недостатність 
для самозбереження людини її «першої» – біологічної – природи. Іншими словами, 
саме ця природа закономірно зумовлює виникнення права та держави, які тільки на 
перший погляд видаються суто соціальними явищами. 
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CERTAIN HEURISTIC POSSIBILITIES 
OF THE BIOLOGY-DRIVEN ANTHROPOLOGICAL APPROACH 

IN THE GENERAL THEORY 
AND PHILOSOPHY OF STATE AND LAW 

D. Hudyma, K. Lytvyniuk 

Ivan Franko National University of Lviv,  

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,  

e-mail: dmytro.hudyma@gmail.com, lutvunykk@gmail.com 

The idea of the possibilities of expanding the methodological tools of legal sciences with 

the application of а biology-driven anthropological approach, in particular, to cognize the 

genesis of the state and a created (sanctioned) positive law using the conclusions of 

evolutionary biology, ethology, sociology, sociobiology, psychology, the biological direction in 

philosophical anthropology, etc., is presented in the article. Certain heuristic possibilities of this 

methodological approach in jurisprudence are shown by the example of the concept of “the 

war of all against all” (T. Hobbes) as the natural state of people in the pre-state society. 

Examining the reasons declared by this philosopher for the emergence of such a war (natural 

equality of people, fear, and desire for power), the authors identify certain links between the 

biologically determined attitude of humans to self-preservation, the emergence of the state and 

establishing legal norms.  

The evolutionary theory of human origins helps to substantiate the natural tendency of man 

to aggression, and thus – to verify the hypothesis of a constant “war” between people. Social 

hierarchies, acting as a condition for establishing and maintaining public order, are built in this 

struggle. The construction of such hierarchies (inequalities) is one of the functions of aggression 

and results in the formation of the state as an organization secured by political power. Norms 

created or sanctioned by the state replace the natural equality of members of society as one of 

the causes of “the war of all against all” with formal, “legalized”, political equality. The latter 

performs a kind of the compensatory function for people: in a state of their actual inequality, it 

replaces the part of human nature “damaged” by the weakening of aggression. 

Fear, like aggression, is a response to a threat to life, but in biology terms fear provides a 

more reliable self-preservation. Social institutions, in particular, the state and positive law, 

contribute to overcoming human aggression and fear of external threats. Designed to stop (in 
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fact, weaken) “the war of all against all”, the state takes measures to ensure peace and protect 

people in order to weaken the natural desire of some to dominate others. By legal norms, the 

state forms a person’s sense of protection from the threats, thus suppressing the instinct of 

self-preservation which is based on aggression and fear, determines, in particular, the desire 

for power and is destructive for establishing and maintaining social ties between naturally 

equal people.  

On the one hand, the state weakens the influence of the human installation on self-

preservation by using positive law, but on the other hand, if you will, it fills the “insufficiency” of 

the “first” (biological) human nature for this self-preservation. As a result of such “filling”, being 

part of the “second” human nature (culture), the state and positive law perform the function of 

adaptation of each person to the conditions of his/her existence. 

Keywords: methodology of legal science, origins of state and law, instinct of self-

preservation, natural and political equality, aggression, fear, desire for power. 
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ЗВИЧАЙ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПРОБЛЕМИ ДОКТРИНИ, 

ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ 

М. Бедрій 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Статтю присвячено феноменам звичаю та звичаєвого права у розрізі сучасної 

правової системи Республіки Польща. Досліджено доктринальні, нормативні та практичні 

проблеми юридичної чинності звичаю в різних галузях польського права. Розкрито спів-

відношення вичерпності каталогу джерел права, передбаченого в Конституції Республіки 

Польща, та фактичного застосування звичаєвих норм у найважливіших (правових) відноси-

нах сучасного польського суспільства. З’ясовано позиції Конституційного Суду Республіки 

Польща стосовно юридичної чинності звичаю.  

Охарактеризовано роль звичаїв у основних галузях польського права. Проаналізовано 

звичаєві норми у публічному праві Республіки Польща – конституційному, адміністратив-

ному, фінансовому та кримінальному. Висвітлено нішу звичаєвого регулювання у приват-

ному праві цієї держави. Значну увагу звернуто на положення Цивільного кодексу й інших 

нормативно-правових актів, що відсилають до звичаїв. Виявлено особливості звичаєвих 

норм у змішаних галузях польського права – трудовому, морському, екологічному та 

медичному. 

Ключові слова: звичаєве право, галузь права, польське суспільство, Конституція, 

Цивільний кодекс.  

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.024 

Вступ. Розвиток права на сучасному етапі демонструє цікаві тенденції, що 
виражають плюралізм правових культур, спроби виробити континентальні та 
навіть світові стандарти, а інколи дивує неочікуваними рішеннями законодавців, 
прийнятими на тлі політичних і економічних конфігурацій. У праві поєднані 
стабільність і динамізм, прагнення до свободи та потреби безпеки. Особливий 
інтерес при цьому викликають напрями та шляхи еволюції правових систем 
Центрально-Східної Європи, адже в означеному регіоні перебуває Україна. Зокре-
ма польський досвід державного будівництва, правових реформ і європейської 
інтеграції традиційно вважається взірцевим, корисним та повчальним. Серед 
різноманіття особливостей правової системи Республіки Польща маловивченим 
аспектом залишається питання сучасного звичаєвого права. Відтак, метою цієї 
статті є з’ясування місця та ролі звичаю в польському праві на поточному етапі 
державотворення крізь призму доктрини, законодавства і практики. 

Як відомо, не кожен звичай є частиною системи права, адже поруч із право-
вими звичаями існують побутові, релігійні, етичні та інші звичаї. У зв’язку з цим 
Я. Ліц пропонує поділити масив звичаїв за критерієм юридичного значення на три 
групи: правові звичаї (становлять частину об’єктивного права та регулюють най-
важливіші суспільні відносини), звичаї релевантні праву (не є частиною системи 
права, але мають певне значення в процесі правозастосування), звичаї без правової 
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релевантності (не мають впливу на регулювання правових відносин і вирішення 
юридичних ситуацій). Водночас дослідник наголосив на тому, що не існує 
об’єктивної можливості провести чітку й однозначну межу посеред названими 
групами звичаїв

 
[21, s. 186‒187]. Із наведених міркувань у назві цієї статті вжито 

термін звичай, а не правовий звичай або звичаєве право, оскільки в правовій 
системі Республіки Польща наявні різні види звичаїв, що становлять інтерес для 
юридичної науки чи можуть викликати його в перспективі. 

Загальна характеристика місця звичаю в сучасному праві Республіки 
Польща. У правовій системі Польщі сфера юридичної чинності звичаю не є ши-
рокою, проте загалом його значення є порівняно вищим, ніж у сусідніх державах. 
Це зумовлено низкою причин. По-перше, впродовж історії польського права зви-
чай мав значне визнання у суспільстві як регулятор правовідносин, тому в Польщі 
сформувалася стійка традиція звичаєвого права. По-друге, не будучи в складі 
Радянського Союзу, а лише у «соціалістичному таборі», правова система Польщі 
зазнала меншого випливу доктрини радянського позитивізму в праві. По-третє, у 
Польщі інтенсивно розвивається економіка загалом і торгівля зокрема, що своєю 
чергою створює належні умови для формування торгових звичаїв.  

Наявність звичаю в правовій системі Республіки Польща зумовлена насампе-
ред потребою забезпечити її гнучкість. Оскільки законодавець не має об’єктивної 
можливості передбачити всі життєві ситуації, він інколи відсилає до загально-
відомих звичаїв. Такі звернення до звичаю можна побачити в Цивільному кодексі 
та інших актах, які регулюють банківську і будівельну діяльність, операції з 
цінними паперами, авторські відносини тощо [10, s. 129]. Натомість розділ ІІІ 
Конституції Республіки Польща під назвою «Джерела права» не визнав звичай 
джерелом польського права. Ст. 87 цього документа встановила вичерпний перелік 
джерел права, чинного на всій території Республіки Польща: Конституція, закони, 
ратифіковані міжнародні договори та розпорядження. Відповідно до ст. 94 
Конституції органи місцевого самоврядування та місцеві органи урядової адмі-
ністрації на підставі та в межах повноважень, визначених законом, приймають акти 
місцевого права, що діють на території, підвідомчій цим органам [17, s. 17‒18].  

Відтак, Конституція Республіки Польща поставила під сумнів юридичне 
значення звичаю у польській правовій системі. Попри наведену обставину, правові 
звичаї у Польщі не тільки діють de facto, але й були санкціоновані окремими 
законами. Крім того, чимало дослідників припускають, що ст. 87 Конституції 
стосується тільки польського законодавства, а не всього права, що існує в цій 
державі [27, s. 26]. Побутують також небезпідставні думки стосовно того, що 
наведений у Конституції Республіки Польща перелік чинних джерел права є над-
міру штучним. Варто згадати й те, що у польській науці конституційного права 
неодноразово поставало питання, чи накладений законодавцем «корсет», який 
полягає у закритті в Конституції каталогу джерел права з наслідками erga omnes, 
не є занадто тісним [35, s. 101]. 

Деякі роз’яснення щодо звичаю в польській правовій системі можна віднайти в 
рішеннях Конституційного Суду Республіки Польща, огляд яких у 2013 році виконав 
професор Ягеллонського університету Г. Ковальський [18, s. 176‒177]. Зокрема у 
рішенні від 28 жовтня 2010 року цей орган зазначив таке: «необхідно пам’ятати, що 
формулюючи правові приписи, законодавець враховує звичай або традицію, що 
стосується відповідної сфери суспільного життя» [32]. У такий спосіб Конституційний 
Суд Республіки Польща визнав важливе значення звичаю у процесі законотворчості. 
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У рішенні Конституційного Суду Республіки Польща від 1 березня 2010 року 
йдеться про те, що «навіть якщо б існувала норма, яка відповідала би критеріям 
визнання її звичаєвим правом, то в системі встановленого (континентального – М. Б.) 
права, а такою, безсумнівно, є польська система, немає місця для звичаєвого права, 
що утворене всупереч нормам законодавства. [...] Не допускаються модифікації чи 
скасування звичаєвим правом положень, які містяться в актах законодавства, що є 
джерелами чинного права у розумінні ст. 87 Конституції, а також незастосування 
цих правових актів з огляду на звичаєве право» [18, s. 177]. Отже, Конституційний 
Суд Республіки Польща гарантував домінування нормативних приписів актів 
законодавства над правовими звичаями. З іншого боку, наведене рішення можна 
розуміти так, що норми звичаєвого права діють у польській правовій системі, але 
не можуть змінювати чи скасувати зміст нормативно-правових актів. 

Сучасні правознавці звертають увагу на те, що під час застосування норм зви-
чаєвого права польські судді схильні уникати визначення конкретного правового 
звичаю, інтерпретуючи його в якомога ширшому розумінні. Інколи складається 
враження, що судді остерігаються цього поняття, намагаючись вирішити кожну 
конкретну справу винятково на підставі приписів законодавства (подібне спосте-
реження характерне також для судової практики України та багатьох інших 
держав). Однак звичай як джерело права забезпечує еластичність правової системи, 
тому застосовується в польському судочинстві (це питання потребує окремої уваги 
і буде опрацьовуватися в наступних публікаціях). Варто погодитися з А. Карабовіч 
у тому, що більш активна діяльність суддів першої інстанції стосовно інтерпретації 
правових звичаїв, здійснювана під контролем вищих інстанцій, була б дуже 
корисною для розвитку польської правової системи [10, s. 130]. 

У польському законодавстві та юридичній практиці поруч із поняттям звичаю 
часто використовують формулювання «загальний звичай», «цивілізований звичай», 
«усталений звичай», «звичай, що виникає з практики» та ін. Відомі й певні конкре-
тизації щодо виду звичаю як-от торговий звичай, звичай закладу, звичай сере-
довища тощо. Верховний Суд Республіки Польща посилався у своїх рішеннях на 
звичай, який застосовують нотаріуси, звичай, що існує серед моряків, звичай 
зберігання грошей тощо [18, s. 181‒182]. 

Звичай у публічному праві Республіки Польща. Після загальної характерис-
тики місця звичаю в правовій системі сучасної Польщі варто розглянути звичаєві 
норми, що діють у польському публічному праві. Такий аналіз викликає значний 
інтерес, адже передбачає вивчення у тому числі реакції держави на звичаєве 
регулювання суспільних відносин публічного характеру і меж її втручання у цей 
процес. Звісно, позиції звичаєвого права у згаданій сфері не можуть мати домінант-
ного значення в умовах Центрально-Східної Європи, однак певні завдання цього 
регулятора все ж таки присутні та відповідно реалізовуються. Прояви наведених 
тенденцій спостерігаються у різних публічно-правових галузях Республіки Польща – 
праві конституційному, адміністративному, фінансовому, кримінальному тощо. 
Традиційно важлива роль належить звичаю в міжнародному публічному праві, 
однак це питання перебуває поза межами предмета дослідження цієї статті. 

Конституційному праву європейських держав загалом притаманні відповідні 
звичаї, юридичну дію яких часто визнають у доктрині та яка проявляється в 
практиці правозастосування. Конституційне право Республіки Польща не є винят-
ком із цієї тенденції, навіть попри вказівки ст. 87 чинної Конституції. А. Прейснер 
звертає увагу на те, що наприкінці ХХ століття значення звичаю не тільки не 
зменшувалося, але й зростало в конституційному праві Польщі. Найяскравішим 
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прикладом польського конституційного звичаю є дисконтинуація діяльності 
парламенту, яка полягає в тому, що після обрання нового складу парламенту 
попередня каденція закриває всі свої провадження (за винятком деяких) і не пе-
редає їх новому складу Сейму. Відповідна практика не передбачена ні Консти-
туцією, ні іншими актами законодавства, але є достатньо усталеною і тривалою. На 
думку згаданого автора, компетентним органом, який може визначати наявність 
або відсутність конституційного звичаю, є Конституційний Суд Республіки Польща. 
Правознавець стверджує, що наповнення конституційного права значною кількістю 
звичаїв, з одного боку, здатне ослабити юридичне значення самої Конституції, а з 
іншого – зробити конституційні норми більш гнучкими та динамічніше реагувати 
на зміну суспільних умов [29, s. 194‒195]. 

Практиці Конституційного Суду Республіки Польща відомі не тільки поси-
лання на звичай загалом, але і вказівки безпосередньо на конституційний звичай. У 
рішенні від 24 березня 2004 року Конституційний Суд постановив, що «поняття 
поправки варто визначати шляхом системного та функціонального тлумачення 
самої Конституції (з урахуванням усталених звичаїв і парламентської практики)». 
До конституційного звичаю звернувся провідний правознавець і авторитетний 
суддя М. Саф’ян (у 1998‒2006 роках – голова Конституційного Суду Республіки 
Польща) в окремій думці щодо рішення Конституційного Суду від 24 червня 2002 
року, зауважуючи: «найважливішим спірним пунктом залишається питання про 
поняття матерії закону, в межах якого можуть подаватися сенатські поправки. 
Існування розбіжностей у цьому пункті важко визнати справою випадку або 
виключно суб’єктивних поглядів, адже вони є наслідком об’єктивних інтерпре-
таційних труднощів [...], певного обсягу неврегульованості та невизначеності, в 
якому найдоцільнішим видається покладення акценту на практику, що поступово 
формується, чи конституційний звичай» [18, s. 176‒177]. 

Як і у багатьох інших державах світу, в адміністративному праві Республіки 
Польща простір для застосування звичаєвих норм мінімізується існуванням масш-
табної бази підзаконних нормативно-правових актів, утвореної внаслідок адміні-
стративної правотворчості [1, с. 73‒74]. Попри цю обставину, дослідники визнають 
значення звичаю для регулювання публічно-управлінських відносин у Республіці 
Польща. Водночас варто наголосити на тому, що аж ніяк не всі звичаї, утворені 
практикою публічного управління, є правовими, а лише ті, що регулюють саме 
найважливіші (правові) суспільні відносини. Крім того, не можуть претендувати на 
статус джерела права суспільно шкідливі управлінські звичаї, пов’язані корупцією, 
надмірною бюрократією, службовою недбалістю, дискримінацією певних груп 
населення та ін.

 
[33, s. 159]. 

У європейській науці адміністративного права загалом і польській доктрині 
зокрема звичаєві норми поділяються на звичаї адміністрованих і звичаї адміністру-
ючих суб’єктів, а також на внутрішні (діють всередині організації, наділеної 
владними повноваженнями) та зовнішні (формуються у відносинах між кількома 
організаціями чи суб’єктами). Адміністративно-правовий звичай також тісно 
пов’язаний із доктриною обґрунтованих очікувань, оскільки в разі подібних управ-
лінських дій в аналогічних фактичних обставинах, особа має обґрунтовані підстави 
очікувати, що стосовно неї буде прийняте таке ж рішення. Відтак, звичай може 
виступати коректором меж адміністративного розсуду владного суб’єкта, а також 
засобом тлумачення оцінних понять [22, s. 188‒189]. 

Для фінансового права Республіки Польща звичаєві норми, як правило, 
становлять виняткове явище. Принцип правової визначеності звів до мінімуму 
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їхню роль у класичних блоках фінансового права – бюджетному, податковому та 
митному. Існують цікаві соціологічні дослідження податкових і платіжних звичок 
поляків [34], проте ці моделі поведінки не мають юридичної чинності та не 
впливають на фінансові правовідносини.  

Натомість еволюція предмета цієї галузі права впродовж останніх десятиліть 
все ж таки зумовила присутність звичаєвих правил поведінки в системі правового 
регулювання. Йдеться зокрема про відносно нову підсистему фінансового права – 
правове регулювання фінансового ринку. Для регулювання згаданого ринку вкрай 
важливими є інструменти soft law (м’якого права). Серед них особливо виріз-
няються так звані Кодекси добрих практик – письмові зібрання усталених і 
рекомендованих моделей поведінки в певній сфері діяльності, укладені авторитет-
ними організаціями. Незважаючи на те, що ці документи насамперед є рекоменда-
ційними, de facto вони істотно впливають на відносини учасників фінансового 
ринку в Республіці Польща [5]. 

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 39 закону «Про оборот фінансових інструментів» маніпу-
ляцією такими інструментами серед іншого вважається надання доручень чи 
укладення трансакцій, які спричиняють неприродне або штучне формування ціни 
одного чи кількох фінансових інструментів за винятком випадків, коли підстави 
для таких дій були правомірними, а надані доручення або укладені трансакції не 
порушили прийнятих ринкових практик на цьому регульованому ринку [24].  

Відповідно до ч. 1 ст. 44 вказаного закону прийнятою ринковою практикою є 
поведінка, якої обґрунтовано можна очікувати на одному чи кількох фінансових 
ринках і яка була підтверджена ухвалою Комісії фінансового нагляду. Ця комісія 
перевіряє та підтверджує прийняті ринкові практики на підставі критеріїв, 
визначених законодавством. Також ч. 4 ст. 45 згаданого закону передбачає те, що 
нова чи така, що перебуває в ході формування, ринкова практика може застосо-
вуватися навіть тоді, коли вона не підтверджена ухвалою Комісії фінансового 
нагляду [21, s. 226]. Прийняті ринкові практики, передбачені польським законом про 
оборот фінансових інструментів, є близькими за значенням зі звичаєвими нормами.  

У кримінальному праві Республіки Польща й інших держав Континентальної 
Європи правовий звичай має вкрай обмежене застосування. Така ситуація 
зумовлена домінуванням з ХІХ ст. концепції визначеності законодавства про кри-
мінальну відповідальність (nullum crimen sine lege та ін.). Однак повне заперечення 
присутності звичаю в польському кримінальному праві теж було б помилкою [8, 
s. 130]. Зокрема польські правознавці звертають увагу на те, що кримінально-
правовий інститут помилування врегульовано надто загально на законодавчому 
рівні, а тому він містить чимало звичаєвих норм [18, s. 178‒179]. 

До звичаю інколи звертається сторона захисту, щоб пояснити відсутність 
складу злочину або некараність діяння підсудного. Наприклад, у Польщі існує 
звичай обливного понеділку (відомий як шміґус-динґус). Він полягає у тому, що в 
понеділок після свята Воскресіння Господнього (у Польщі його називають також 
«Велика ніч»), хлопці обливають молодих дівчат холодною водою. Такі вчинки не 
вважаються протиправними, хоча в інші дні року аналогічні дії могли би бути 
кваліфіковані як посягання на особисту недоторканість особи, що потягнула б за 
собою юридичну відповідальність згідно з польським законодавством [10, s. 130]. 

За переконанням М. Іванського, у польському суспільстві звичай давання 
дрібних подарунків працівникам медичної служби та вчителям трансформувався у 
звичаєве право, норми якого дозволяють давати та приймати за визначених 
обставин такі речі. При цьому вказані дії не вважаються протиправними та не 
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мають наслідком притягнення до кримінальної відповідальності. Для виключення 
юридичної відповідальності за подарунок працівнику медичної служби чи вчителю 
в польській доктрині кримінального права виокремлюють такі критерії:  

 – критерій часу (подарунок надається лише після виконання відповідних дій 
працівника медичної служби та вчителя, а не до того чи під час); 

– критерій відсутності обіцянки, вимоги чи примусу; 
– критерій легальності (подарунок не може надаватися взамін за дії, що 

суперечать законодавству); 
– критерій предмета (подарунок повинен полягати в скромному почастунку чи 

врученні недорогої речі, але в жодному випадку не у грошовій винагороді); 
– критерій вартості (вартість подарунку не повинна перевищувати 100 злотих 

за винятком випадків, коли дії лікаря врятували життя пацієнта); 
– критерій мети (подарунок повинен бути вручений лише із вдячності, а не 

задля інших цілей) [8, s. 220‒222]. 
Звичай у приватному праві Республіки Польща. На відміну від другоряд-

них позицій звичаю в публічних галузях польського права, у приватному праві цієї 
держави для звичаєвих норм відводиться вагома ніша. Це зумовлено як загальними 
особливостями сучасного права Континентальної Європи [2, с. 169], так і перева-
жанням диспозитивного методу правового регулювання у відповідних галузях. 
Особливо помітним є значення звичаю для регламентації торгівлі, зобов’язань, 
сімейних відносин тощо. Про звичай у міжнародному приватному праві в цій статті 
не йтиметься, проте його застосування у згаданому напрямі також є поширеним і 
важливим.  

У чинному Цивільному кодексі (далі – ЦК) Республіки Польща посилання на 
звичаї містяться у низці статей – 56, 65, 69, 97, 287, 354, 3651, 384 (§ 2), 394 (§ 1), 
5771 (§ 1), 699, 738 (§ 1), 7581 (§ 3), 788 (§ 2), 801 (§ 2), 846 (§ 3), 852, 855 (§3), 908 
(§ 1), 9216, 922 (§ 3), 994 (§ 1), 1039 (§ 3) та ін. [5]. Однак С. Гжибовський 
акцентував на тому, що ЦК Польщі у відповідних статтях відсилає до різних 
звичаїв, серед яких можна виокремити такі групи: звичаї (ст. 394); усталені звичаї 
(ст. 56, 65, 354); прийняті звичаї (ст. 699); звичаї, прийняті в певних відносинах 
(ст. 69, 385, 994, 1039); звичаї, прийняті в певному середовищі (ст. 922); місцеві 
звичаї (ст. 287, 298, 908). Водночас ЦК Польщі не дає визначення звичаю та не 
встановлює його статусу в системі цивільного права. Відсилання до звичаїв 
містяться в різних розділах ЦК Польщі, що підтверджує його значення для цієї 
галузі права. У контексті речових прав місцеві звичаї можуть визначати обсяг і 
спосіб здійснення земельного сервітуту (ст. 287). Спадкове право доповнюють 
звичаї з метою визначення коштів, які повинен витратити спадкоємець на похорон 
спадкодавця (ст. 922), уточнення майна, яке не входить в обов’язкову частку 
спадщини (ст. 994) та спадкову схеду (ст. 1039)

 
[7, s. 9496]. 

Серед підсистем цивільного права найбільш істотним є значення звичаю у 
правовому регулюванні зобов’язань. Польський цивіліст В. Чахурський звернув 
увагу на те, що в контексті зобов’язань ЦК Республіки Польща звертається до 
звичаїв як правил, утворених практикою цивільного обороту, з метою уточнення: 
наслідків правочинів (ст. 56 ЦК Польщі) і зокрема наслідків зобов’язань (§ 1 
ст. 354 ЦК Польщі); змісту волевиялення (§ 1 ст. 65 ЦК Польщі), а відтак змісту 
договорів; диспозитивних норм кодексу (наприклад, ст. 699 ЦК Польщі). Також 
ЦК Польщі звертається до звичаїв з метою: обґрунтування встановлення певної 
норми (§ 3 ст. 1039 ЦК Польщі); уточнення засад суспільного співжиття (ст. 287 
ЦК Польщі); виміру належного обсягу витрат (§ 1 ст. 908 ЦК Польщі) [6, s. 33]. 
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У польській цивілістичній доктрині виокремлюють дві основні функції звичаю в 
зобов’язальному праві: нормуючу (звичай впливає на наслідки правочинів) та 
роз’яснювальну (звичай використовується для з’ясування змісту волевиявлення 
сторін) [31, s. 75]. Інколи нормуюча функція інтерпретується дещо ширше, адже 
звичай не тільки впливає на наслідки правочинів (ст. 56 ЦК Польщі), але також 
визначає правовідношення загалом (ст. 69, 3651, § 2 ст. 384 ЦК Польщі), формує й 
уточнює права та обов’язки сторін правовідношення (ст. 97, § 1 ст. 354, § 1 ст. 394, 
ст. 536, § 2 ст. 545, ст. 563, 699, 7096, § 1 ст. 738, ст. 7581, 836, 9216, § 3 ст. 922, § 1 
ст. 994, 997, § 3 ст. 1039, ст. 1043 ЦК Польщі), окреслює сферу відповідальності 
сторін правовідношення (§ 2 ст. 788, § 2 ст. 801, ст. 852, § 3 ст. 855 ЦК Польщі). 
Інакше кажучи, нормуюча функція звичаю полягає у безпосередньому регулюванні 
суспільних відносин. Роз’яснювальна функція звичаю (§ 1 ст. 65, ст. 287, 298, 846) 
полягає в тому, що він допомагає тлумаченню договорів та інших правочинів, сприяє 
інтерпретації формулювань і термінів законодавства, а також становить критерій 
з’ясування змісту правовідношення. Виконання звичаєм роз’яснювальної функції не 
заперечує можливість виконання ним ще й нормуючої функції [21, s. 204‒205].  

Водночас ЦК Республіки Польща не визначив статусу звичаю в системі 
приватного права, оскільки в ньому відсутня загальна норма, яка декларує те, що 
звичай є його джерелом. На думку Я. Ліца, посилань на звичай у конкретних статтях 
ЦК Польщі недостатньо для того, щоб визначити місце цього джерела права в 
системі регулювання приватних правовідносин. Відсутність відповідної статті може 
позбавити юридичного статусу правових звичаїв, які реально діють у суспільстві, але 
законодавство на них не посилається. Такі звичаї особливо корисні в нових 
правовідносинах, щодо яких ще не сформовано законодавства. Дискусійним є і те, чи 
положення § 1 ст. 354, яка стосується виконання зобов’язань, поширюється у тому 
числі на відносини щодо відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 
зобов’язань

 
[20, s. 181]. Заплановані оновлення цивільного законодавства Республіки 

Польща в умовах ХХІ століття дають підстави сподіватися на вирішення цих питань. 
Зокрема у проектах нового ЦК Республіки Польща й надалі наявні численні 
посилання на звичаї, а в одному з проектів навіть запропоновано дефініцію звичає-
вого права, що визначено як усталені звичаї, які застосовують суди і не суперечать 
імперативним юридичним нормам [3, s. 138]. 

Окрім ЦК Польщі, до звичаїв відсилають ще й інші акти цивільного зако-
нодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 49 закону «Про авторське право і суміжні права», 
якщо в авторському договорі не визначено порядку використання твору, він 
повинен відповідати його призначенню та прийнятим звичаям

 
[25]. П. 1 ч. 1 ст. 86 

цього ж закону передбачає, що виконавець твору має право на згадування його 
імені при виконанні за винятком звичаєво прийнятих випадків. Згідно з п. 4 ст. 1291 
закону «Право промислової власності» правова охорона не поширюється на 
географічні зазначення, що складаються винятково з елементів, які увійшли до 
поточної мови чи є звичаєво вживані у чесних і тривалих торгових практиках. 
Правова охорона товарного знаку припиняється на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 
згаданого закону в разі втрати цим знаком ідентифікуючих ознак через те, що 
внаслідок дій або бездіяльності правовласника він став звичаєвим зазначенням у 
обороті

 
[21, s. 225‒226]. 

У правовій системі Польщі сімейне право є тісно пов’язаним та до певної міри 
інтегрованим у цивільне право. Окремі дослідники навіть заперечують самостій-
ність галузі сімейного права, вважаючи її підгалуззю польського цивільного права, 
яка регулює майнові й особисті немайнові відносини в сім’ї. Сімейно-опікунський 
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кодекс Республіки Польща відсилає до звичаю лише у двох випадках, коли згадує 
про загальноприйняті невеликі подарунки – ст. 37 (§ 1, п. 4), ст. 513 (§ 2, п. 1) [15]. 
Насправді ж сфера чинності звичаю в сімейному праві Польщі є значно ширшою, 
проте у статусі praeter legem, тобто паралельно до закону. Одним із прикладів 
таких звичаїв можуть бути заручини, які взагалі не врегульовані законодавством. 
Звісно, вони не можуть породжувати обов’язку вступу в шлюб, але можуть мати 
інші юридичні наслідки. Відмова від укладення шлюбу може породжувати 
обов’язок повернення заручального подарунку чи компенсації витрат для підго-
товки весілля за умови, що це сталося не з вини сторони, яка ставить такі вимоги. 
Додатковою аргументацією в таких спорах можуть стати відповідні статті 
польського ЦК – 410 (§2) та 415

 
[30, s. 51]. 

Звичай відіграє важливу роль у господарському і торговому праві Республіки 
Польща. Оскільки в цій державі існує моністична система приватного права, ЦК 
становить основу не тільки для цивільного, але й для господарського і торгового 
права. Як наслідок, його статті, що містять посилання на звичаї, забезпечують 
державне визнання в тому числі торгових звичаїв. Упродовж останніх десятиліть у 
польській торговій практиці сформувався окремий комплекс договорів, не врегу-
льованих законодавством (так звані неназвані договори) – франчайзинг, дистрибу-
ційний договір, факторинг, форфайтинг, девелоперський договір, спонсорінг, мер-
чандайзинг, менеджерський договір, договір ноу-хау, аквізиція, договір про 
ліцензійне використання баз даних та ін. Окрім того, деякі договори врегульовані в 
ЦК доволі лаконічно, оскільки більшість відносин щодо них регулюють норми 
звичаєвого права. Зокрема ними є страховий брокерський договір, договір банківської 
гарантії, договір про інвестиційну субмісію та ін. [20, s. 178‒179]. 

Окрему категорію договорів, врегульованих звичаєвим правом, становлять 
договори, що стосуються кібер-простору. До них належать договір про публікацію 
комп’ютерної програми, договір про доступ до баз даних інформаційного агент-
ства, договір про передачу прав на домен, договір про депонування програми та ін. 
Загалом в ІТ-праві Польщі твориться багата договірна практика, значна частина 
якої ще не врегулювана законодавством. В інтернеті застосовують різні типи 
ліцензій для вільного доступу до певних ресурсів, які теж є витворами звичаєвого 
права [20, s. 179]. 

Особливим різновидом торгового звичаю є узанси, тобто такі торгові звичаї, 
що підтверджені та рекомендовані до реалізації авторитетною організацією. У 
Польщі цю роль виконують органи господарського самоврядування – Крайова 
господарська палата та господарські палати, утворені підприємцями конкретних 
галузей і місцевостей. Відповідно до § 5 Статуту Крайової господарської палати 
вона реалізує свої завдання в тому числі шляхом видання висновків про існуючі 
звичаї, які стосуються господарської діяльності [21, s. 227]. Набуття певним сус-
пільним правилом форми висновку такої організації не позбавляє його статусу 
торгового звичаю, оскільки цей висновок має лише підтверджувальне, а не право-
встановлююче значення.  

До звичаїв також відсилають норми інших законів, які регулюють здійснення 
торгівлі у Республіці Польща. Наприклад, у ч. 3 ст. 8 закону «Право перевезення» 
зазначено, що перевізник повинен публічно повідомити про обмеження перевезен-
ня у звичаєво прийнятий спосіб [28]. Згідно з ч. 1 ст. 68 згаданого закону замовник 
має право повідомити перевізника про особливості перевезення товарів іншим 
засобом, ніж транспортний лист, якщо у цьому виді перевезень це є звичаєво 
прийнятим. Ч. 3 ст. 63 вказаного закону встановлює відповідальність господарюючого 
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суб’єкта, який використовує транспортні засоби з приміщеннями для ночівлі, які 
звично зберігаються в таких приміщеннях. Відповідно до ч. 1 ст. 67 згаданого закону 
в масових перевезеннях перевізник відповідає тільки за ту частину збитків, яка 
перевищує встановлені законодавством або звичаєво прийняті обсяги [21, s. 225]. 

Кодекс торгових товариств Республіки Польща (§ 2 ст. 176) містить поняття, яке 
може вважатися близьким за значенням зі звичаєм – поняття цін і ставок, прийнятих 
в обороті [16]. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 5 закону «Про господарські палати» така палата 
уповноважена видавати висновки про існування звичаїв у господарській діяльності 
підприємців певної галузі [23]. У ч. 1 ст. 20 закону «Про господарську діяльність» 
передбачено, що підприємець, який вводить товар на ринок, зобов’язаний письмово 
надати ідентифікаційну інформацію про продукт польською мовою звичаєво 
прийнятим способом. Закон «Про охорону конкуренції та споживачів» (п. 5 ч. 1 ст. 6, 
п. 4, ч. 2 ст. 9) заборонив угоди, що обмежують конкуренцію чи спричиняють 
зловживання домінуючою позицією на ринку, і полягають в узалежненні укладання 
договору від прийняття чи надання другою стороною іншої послуги, яка не має ні 
речового, ні звичаєвого зв’язку з предметом договору [21, s. 226]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 39 закону «Про бухгалтерський облік» зобов’язання, що 
полягають у пасивних розрахунках між періодами, та засади визначення їхніх 
розмірів повинні випливати з визнаних торгових звичаїв [26]. Згідно з ч. 2 ст. 23 
закону «Про надання послуг електронним шляхом» виконавець надає можливість 
використання послуги замовником, якщо надана електронним шляхом послуга є 
відплатною, анонімно чи під псевдонімом за умови, що це технічно можливо та 
звичаєво прийнято [21, s. 226]. 

Окрім поняття звичаю в його різних варіантах (усталений, місцевий тощо), 
система приватного права також містить поняття добрих звичаїв (переважно 
вживається у множині). Особливо важливою ця категорія є в господарському праві, 
адже згідно з ч. 1 ст. 3 закону «Про боротьбу з нечесною конкуренцією» проти-
правним вважається діяння, яке суперечить праву чи добрим звичаям, якщо воно 
загрожує чи порушує інтереси іншого підприємця або клієнта. Дослідники польського 
права не ототожнюють поняття правових звичаїв і добрих звичаїв, оскільки останні 
не підпадають під критерії права. У німецькому праві добрі звичаї відповідають 
поняттю пристойності. Більшість правознавців притримуються думки, що добрі 
звичаї в Польщі становлять систему норм ділової та професійної етики [11, s. 18‒19]. 
Оскільки добрі звичаї не мають чіткої уніфікованої дефініції ні в законодавстві, ні 
в доктрині, їх варто визнати оцінним поняттям, зміст якого в кожному 
конкретному випадку встановлюватиме суд.  

Звичай у змішаних галузях польського права. Як відомо, крім публічного 
та приватного права, існують також змішані галузі, які містять водночас публічно-
правові та приватно-правові елементи. З цього правила не є винятком і правова 
система Республіки Польща. У змішаних галузях польського права (морському, 
трудовому та ін.) також наявні звичаєві норми, які регулюють відносини, щодо 
яких не встановлено законодавчого регулювання або воно не є достатнім. 
Враховуючи наведені міркування, проаналізуємо відповідні аспекти докладніше.  

Польська доктрина трудового права присвячує звичаю обмаль уваги, хоча він 
(особливо локальний звичай, який діє в конкретному закладі) відіграє важливу 
роль в оцінці змісту взаємних зобов’язань сторін трудового договору і способу 
його виконання. Усталені звичаї часто переносяться до текстів колективних дого-
ворів, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці та 
ін. З одного боку, звичаї поширюють свою чинність на кількісно невизначене коло 
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працівників, а з іншого – на конкретного роботодавця. При чому, коли він володіє 
кількома підприємствами, то в кожному з них можуть формуватися різні звичаї. 
Одні звичаї можуть діяти щодо осіб, які займають керівні посади, а інші – стосовно 
решти працівників [9, s. 127‒128]. 

До звичаю відсилають як різні положення польського законодавства про працю, 
так і акти трудового права Європейського Союзу. Також варто згадати ст. 300 
Кодексу праці Республіки Польща, яка дозволяє застосовувати положення Цивіль-
ного кодексу цієї держави при регулюванні трудових відносин. При цьому повинні 
бути дотримані дві умови: згадані відносини не врегульовано трудовим законо-
давством; відповідні положення Цивільного кодексу не повинні суперечити прин-
ципам трудового права [14, s. 229]. Як зазначалося вище, у польському ЦК містяться 
численні посилання на звичаї. У рішенні Конституційного Суду Республіки Польща 
від 12 грудня 2005 року зазначено про те, що вміщення у колективних договорах 
положень стосовно можливостей і виплат на користь непрацездатних осіб є 
правомірним, а в практиці «може бути визнане навіть певним звичаєм» [18, s. 177]. 

У морському праві Республіки Польща важливу роль відведено звичаю зага-
лом і портовим звичаям зокрема. Дослідники звертають увагу на те, що впродовж 
останніх десятиліть позиції звичаєвих норм у польському морському праві посла-
блювалися в його приватно-правовій складовій, але посилювалися в публічно-
правовій частині, насамперед завдяки міжнародним звичаям мореплавства [19, 
s. 172]. Морський кодекс Республіки Польща відсилає до звичаю в таких випадках: 

– у разі відсутності згоди між сторонами щодо місця в порту, до якого пере-
візник повинен поставити судно (§ 1 ст. 112); 

– звичай може передбачати, що перевізник повинен перемістити судно з 
одного місця завантаження в інше (§ 3, 4 ст. 112); 

– для визначення днів і годин, в які повідомлення про поставлення судна 
вважається належним (§ 3 ст. 113); 

– період завантаження у випадку його відсутності в чартерному договорі 
визначається звичаєм, прийнятим у цьому порту (§ 1 ст. 114); 

– винагорода за простій визначається договором, а за відсутності такої умови – 
звичаєм (§ 3 ст. 115); 

– розмір винагороди морського агента визначається договором, а за відсут-
ності такого положення – звичаєм (§ 1 ст. 205); 

– розмір винагороди морського маклера визначається договором, а за відсут-
ності такої умови – звичаєм (§ 1 ст. 211) [13]. 

Функцію фіксації морських звичаїв у Республіці Польща покладено на 
Комісію портових звичаїв Крайової палати морського господарювання. У 2006 році 
згадана комісія підготувала проект документа під назвою «Засади співпраці 
учасників портово-морського обороту в польських морських портах». Він скла-
дався з 86 параграфів і, за переконанням укладачів, містив «звичаєво прийняті 
засади поведінки в портово-морському обороті». Додатком до вказаного проекту 
стали «Портові звичаї, що діють у польських портах», де подано 17 записаних 
звичаїв. Однак «Засади співпраці учасників портово-морського обороту в польських 
морських портах» були критично оцінені Кодифікаційною комісією морського 
права Республіки Польща. Як наслідок, у 2013 році Крайова палата морського 
господарювання підготувала та затвердила альтернативний документ під назвою 
«Зібрання практик і засад співпраці учасників портового обороту», які засто-
совують учасники морських правовідносин за умови, що сторони не домовилися 
про інше, і за відсутності суперечності з чинним законодавством [19, s. 175‒176]. 
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За загальним правилом екологічному праву Республіки Польща звичай як 
джерело права не є характерним. Це зумовлено низкою причин, серед яких 
встановлення європейських стандартів охорони довкілля, налагодження системи 
екологічного контролю та ін. Проте деякі винятки все ж таки є. До прикладу, 2003 
року державний секретар Міністерства землеробства та розвитку села Республіки 
Польща у відповіді на звернення № 2176 зазначив: «у Польщі немає правових 
приписів, які б регулювали локалізацію та відстані розміщення пасік від меж 
сусідів. Існує лише неписане звичаєве право. Згідно цього звичаю вулики можуть 
бути поставлені на відстані не менш як 10 метрів від меж сусідів та 30 метрів від 
доріг і сусідніх житлових будівель або на відстанях, менших ніж вказані вище, 
якщо пасіку відокремлено муром, густою стіною кущів чи дерев або подібною 
огорожею висотою три метри» [18, s. 179]. 

Прикладом чинності звичаю в медичному праві Республіки Польща дослідни-
ки вважають застосування норм Нюрнберзького кодексу 1947 року. Цей документ 
було розроблено після судового процесу щодо німецьких лікарів, які в умовах 
гітлерівського режиму вчиняли злочинні досліди над людьми. У кодексі було 
сформульовано десять головних правил, які стосуються проведення дослідів над 
людьми. Одне з них згодом було відтворено у ст. 39 чинної Конституції Республіки 
Польща [4, s. 271]. Зокрема у ній зазначено про те, що ніхто не може піддаватися 
науковим експериментам, у тому числі медичним, без його добровільно вираженої 
згоди [17, s. 9]. 

Висновки. Підводячи підсумки дослідження, можна дійти таких висновків. 
По-перше, звичай не став непотрібним атавізмом у теперішньому світі, а продов-
жує взаємодіяти з правовідносинами, утворюючи звичаєве право і посилюючи 
правову систему. Це засвідчує сучасна польська доктрина, законодавство та прак-
тика правозастосування. По-друге, звичаєві норми показують свою ефективність у 
різних галузях польського права – приватних, публічних і змішаних. Щоправда, 
значення звичаю у приватному праві Польщі є порівняно вагомішим, що відповідає 
тенденціям розвитку сучасного права Континентальної Європи. По-третє, палітра 
звичаєвих норм у польському праві є широкою та різносторонньою. Правову сис-
тему Республіки Польща наповнюють звичаї різних видів, форм, рівнів і сфер, що 
вказує на багатофункціональність цього регулятора. 

По-четверте, звичаєве регулювання найважливіших напрямів суспільного 
життя може відбуватися навіть в умовах сумніву щодо чинності звичаєвого права. 
Це доводить досвід Польщі, в якій Конституція не долучила звичай або правовий 
звичай у вичерпний каталог джерел права, однак він de facto регулює право-
відносини, застосовується судами та визнається юридичною наукою. По-п’яте, у 
Республіці Польща створені належні інституційні умови для юридичної дії звичаю, 
адже існують організації (господарські палати, Комісія фінансового нагляду й ін.), 
які виявляють наявність звичаєвих норм і усталених практик у відповідних 
площинах, фіксують їх і уповноважені підтверджувати та спростовувати зміст цих 
правил. По-шосте, зазначене дає підстави стверджувати про те, що польський 
приклад функціонування звичаю у правовій системі є пізнавальним і доцільним 
для врахування в Україні та заслуговує подальших досліджень. 
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The article is devoted to the phenomena of custom and customary law in the context of 

the current legal system of the Republic of Poland. The doctrinal, normative and practical 

issues of legal validity of custom are studied in various fields of Polish law. The custom has 

not become an unnecessary throwback in the contemporary world, but continues to interact 

with relationships, forming customary law and strengthening the legal system. This is 

evidenced by the current Polish legal reality. 

The correlation between the exhaustiveness of the directory of sources of law envisaged 

in the Constitution of the Republic of Poland as well as the actual application of customary 

norms in legal relations is revealed. Customary regulation of the most important areas of social 

life can occur even in the face of doubt concerning the validity of customary law. This proves 

the experience of Poland, where the Constitution does not include custom or legal custom in 

an exhaustive catalog of sources of law, but it de facto regulates legal relations, is applied by 

the courts and is recognized by legal science. The positions of the Constitutional Court of the 

Republic of Poland on the legal validity of the custom are clarified. 

The role of customs in the main fields of Polish law is characterized. Customary rules 

show their effectiveness in various branches of Polish law – private, public and mixed. 

Customary norms in the public law of the Republic of Poland (constitutional, administrative, 

financial and criminal law) are analyzed. The niche of customary regulation in the private law 

of this state is highlighted. Much attention is paid to the provisions of the Civil Code and other 

normative legal acts that refer to customs. The peculiarities of customary norms in the mixed 

fields of Polish law (labor, maritime, environmental and medical law) are revealed. 

The customary norms palette in Polish law is extensive and very varied. The legal system 

of the Republic of Poland is filled with customs of different types, forms, levels and spheres, 

which indicates the multifunctionality of this regulator. The proper institutional conditions for 

the legal operation of custom were created in the Republic of Poland, as there are 

organizations that detect customary norms and established practices in the relevant planes, fix 

them and are empowered to confirm and refute the content of these rules. The Polish example 

of the functioning of custom in the legal system is cognitive and expedient is to be taken into 

account in Ukraine and deserves further researches. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
ЧЛЕНАМИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ ПРАВА 

НА АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ В ПЕРІОД 
МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

П. Циган 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: qwertyupa@ukr.net 

Розкрито сутність права на альтернативну (невійськову) службу. Охарактеризовано 

чинне законодавство України, яке закріплює право віруючих протестантських церков на 

проходження альтернативної (невійськової) служби в особливий період під час мобілізації. 

Проаналізовано судову практику щодо реалізації віруючими громадянами України права на 

альтернативну (невійськову) службу. Особливу увагу акцентовано на мотивах задоволення 

позовів членів протестантських церков до органів виконавчої влади в адміністративному 

судочинстві та постановлення виправдовувальних рішень щодо цієї категорії громадян у 

кримінальних провадженнях. Розглянуто окремі рішення судів України, за якими віруючим 

громадянам було відмовлено у забезпеченні вільного доступу до такої служби. Обґрунто-

вано наявність прогалин у законодавстві щодо використання віруючими громадянами 

України протестантських церков права на альтернативну (невійськову службу) в період 

мобілізації та запропоновано шляхи вирішення цієї проблематики.  

Ключові слова: альтернативна (невійськова) служба, мобілізація, члени протестантсь-

ких церков, закон, суд. 
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Вступ. Основоположні права людини посідають важливе місце в усіх сферах 
суспільного життя. Особливого значення вони набувають у релігійній сфері, ос-
кільки надають особі можливість вільно та безперешкодно сповідувати свою віру 
та захищати її від протиправних втручань та обмежень з боку органів державної 
влади. Практичне втілення прав людини у вищевказаній сфері сприяє гармонізації 
відносин між церквою та державою в Україні. 

Постановка проблеми. Актуальність цієї теми вбачається в тому, що в Україні 
з 2014 по 2016 роки, у період проведення шести хвиль часткової мобілізації, 
спостерігалася негативна тенденція порушення та обмеження прав на альтерна-
тивну (невійськову) службу осіб, виконання військового обов’язку яких суперечить 
їхнім релігійним переконанням. Порушення прав траплялися у формі відмов 
військових комісаріатів скеровувати віруючих протестантських конфесій на 
альтернативну (невійськову) службу і місцевих державних адміністрацій розглядати 
заяви, зазначених категорій громадян, щодо проходження ними такої служби. 

Стан дослідження проблеми. Стосовно зазначеної проблеми в Україні є 
обмаль наукових публікацій (зокрема ‒ М. Васіна [7] і Д. Вовка) [4]. Певна 
інформація з цього питання міститься в публікаціях Інституту релігійної свободи 
та Української Гельсінської спілки з прав людини [7].  
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Метою статті є аналіз проблеми реалізації віруючими громадянами України, 
які сповідують протестантське віровчення права на альтернативну (невійськову) 
службу в період мобілізації 

Виклад основного матеріалу. Право на альтернативну (невійськову) службу – 
це право громадян, виконання військового обов’язку яких суперечить їхнім 
релігійним переконанням, на заміну військової служби іншою цивільною службою, 
яка має на меті виконання обов’язку перед суспільством. Це право може реалізу-
вати особа, яка: 1) є громадянином України; 2) має релігійні переконання, які забо-
роняють використання зброї; 3) є членом церкви, яка згідно зі законодавством 
України віднесена до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користу-
вання зброєю. 

Вказана проблематика регулюється як національним, так і міжнародним зако-
нодавством, зокрема: Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, 
Конституцією України, Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу», 
Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо 
застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу». 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 
«свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обме-
женням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб»[5]. 

Згідно з ч. 4 ст. 35 Конституції України «ніхто не може бути увільнений від 
обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами 
релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов’язку суперечить 
релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути 
замінене альтернативною (невійськовою) службою» [6]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» 
«право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання 
військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни 
належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віро-
вчення яких не допускає користування зброєю». Частиною 2 ст. 9 цього Закону 
встановлено, «що у разі призову на військові збори громадян, які після про-
ходження строкової військової служби набули релігійних переконань і належать до 
діючих згідно із законодавством України релігійних організацій, віровчення яких 
не допускає користування зброєю, вони не пізніше семи календарних днів від дня 
одержання повістки військового комісаріату про призов на військові збори подають 
особисто до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністра-
ції заяву про звільнення від призову на ці збори» [10]. 

Згідно з п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» «не підлягають призову на військову службу під час мобілізації інші 
військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами 
випадках» [12]. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-пра-
вових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) 
службу» визначає перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає 
користування зброєю, до яких зокрема належать такі протестантські конфесії, як 
«Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого дня, Євангельські християни, Єван-
гельські християни-баптисти, Покутники, Свідки Єгови, Харизматичні християнські 
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церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни 
віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими 
статутами), Християни євангельської віри» [11]. 

Усі наведені законодавчі положення щодо прав на альтернативну (невійськову) 
службу осіб, виконання військового обов’язку яких суперечить їхнім релігійним 
переконанням, саме в період мобілізації, далеко не завжди були втілені в життя. 
Судова практика в Україні свідчить про численні порушення військовими комі-
саріатами та місцевими державними адміністраціями права на таку службу. Як 
адміністративні суди (за позовами членів протестантських церков), так і суди 
загальної юрисдикції (у яких ці особи мали статус обвинувачених за невиконання 
військового обов’язку) підтримували правову позицію таких віруючих. 

Щоб зрозуміти причини, суть порушень права на альтернативну (невійськову) 
службу віруючих громадян, які не можуть виконувати військового обов’язку за 
своїми релігійними переконаннями, а також мотиви ухвалення судами рішень, заз-
вичай на користь таких громадян, необхідно проаналізувати відповідну практику 
судів України. Наведемо окремі приклади судової практики з розглянутого питання. 

У квітні 2015 року Рівненський окружний адміністративний суд розглядав 
позов члена євангельської церкви «Джерело життя» до Здолбунівської районної 
державної адміністрації Рівненської області, в якому вимагав визнати проти-
правним рішення державного органу про відмову у звільненні від військової 
служби у зв’язку з релігійними переконаннями, що унеможливлюють виконання 
військової служби. Районна державна адміністрація відмовляючи у клопотанні 
віруючої особи вказувала, що законодавством не передбачено надання звільнення 
від виконання військових обов’язків під час мобілізації на підставі релігійних 
переконань. Рівненський окружний адміністративний суд, задовольняючи позов 
члена Євангельської церкви «Джерело Життя» до Здолбунівської районної дер-
жавної адміністрації Рівненської області про визнання протиправним рішення та 
зобов’язання вчинити певні дії, звернув увагу на те, що «...відсутність чіткого 
законодавчого врегулювання спірного питання, зокрема щодо внесення змін до 
Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізацій-
ну підготовку та мобілізацію”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, не може 
бути підставою для відмови віруючим громадянам, релігійні переконання яких не 
допускають користування зброєю, у проходженні альтернативної (невійськової) 
служби замість військового призову під час мобілізації. Судом також було заува-
жено, що аналіз чинного законодавства дає підстави для твердження, що військову 
службу під час мобілізації для віруючих громадян, які заявили про неможливість її 
проходження з підстав суперечності їхнім релігійним переконанням, можна 
замінити на проходження альтернативної (невійськової) служби» [8]. 

Того ж року Харківським окружним адміністративним судом було розглянуто 
позов віруючої особи Євангельських християн до Фрунзенського районного 
військового комісаріату (далі – РВК) м. Харкова щодо визнання неправомірними 
дій відповідача стосовно призову позивача на військову службу під час мобілізації 
на особливий період. Військовий комісаріат відмовив особі у наданні права на 
альтернативну (невійськову) службу, зважаючи на те, що законом не визначено і не 
передбачено порядок направлення громадян на проходження цього виду служби 
саме під час мобілізації. Визнаючи неправомірними дії Фрунзенського РВК 
м. Харкова відносно віруючого Євангельської церкви, Харківський окружний 
адміністративний суд обґрунтовував право громадянина на альтернативну 
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(невійськову) службу посиланням на норми Конвенції про захист прав людини й 
основоположних свобод.  

Зокрема, вищеназваний орган вказував на те, що «Пункт статті 9 Європейської 
конвенції з прав людини зазначає, що свобода сповідувати релігію або переконан-
ня підлягає лише таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони гро-
мадського порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших людей. 
Перелік правомірних цілей, які виправдовують обмеження свободи віросповідання, 
передбачених ст. 9 Конвенції, є вичерпним. Відповідно ст. 9 не дозволяє поси-
латися на поняття «державної безпеки», щоб виправдати обмеження у здійсненні 
прав, що гарантуються, а «право на відмову від військової служби з релігійних 
переконань не може бути обмежено в інтересах національної безпеки та 
територіальної цілісності» [9]. 

У 2014 році в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської 
області перебувало на розгляді кримінальне провадження за фактом здійснення 
злочину членом релігійної громади «Свідки Єгови», передбаченого ст. 336 КК 
України ‒ «Ухилення від призову за мобілізацією». Цю особу обвинувачували в 
тому, що після визнання військово-лікарською комісією його придатним для 
несення військової служби ним була подана заява про неможливість проходження 
будь-якої військової служби за релігійними переконаннями. Судом було ухвалено 
виправдовувальний вирок члену релігійної організації «Свідки Єгови» в кримі-
нальному провадженні за ст. 336 КК України – «Ухилення від призову за 
мобілізацією». Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
мотивував своє рішення чинним законодавством України та практикою Європейського 
суду з прав людини. Суд стверджував, що «… у відповідності з Положенням про 
порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого Пос-
тановою Кабінету Міністрів України № 2066 від 10.11.1999 року до переліку 
релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, 
належать, в тому числі Свідки Єгови. Згідно з довідкою № 2372 від 04.08.2014 року 
Центру Свідків Єгови релігійної організації «Релігійний центр Свідків Єгови в 
Україні» (а. п. 57) ОСОБА_2 з 10 липня 2004 року є присвяченим охрещеним 
служителем Релігійної організації Свідків Єгови в Україні. Отже, ОСОБА_2 
підпадає під дію ч. 4 ст. 35 Конституції України, ч. 4 ст. 1 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» та ст. 2 Закону України «Про альтер-
нативну (невійськову) службу», а тому має право на заміну альтернативною 
службою військового обов’язку, в тому числі «військової служби за призовом під 
час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не 
допускає користування зброєю…»[2].  

Особливу увагу під час вирішення цієї справи Нововомосковський міськ-
районний суд Дніпропетровської області звернув на практику Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ), а саме на рішення «Баятян проти Вірменії», 
«Стефанов проти Болгарії», «Ерчєп проти Турції». 

У рішенні по справі Баятян проти Вірменії» (скарга № 23459/03 від 
07.07.2011 року) ЄСПЛ вказано, що (п. 110): «несприйняття військової служби ‒ 
коли мотивом такого несприйняття є серйозний та нездоланний конфлікт між 
обов’язком служити в армії та переконанням конкретної особи або його глибокими 
та невдаваними релігійними чи іншими поглядами ‒ є переконанням або поглядом 
настільки незаперечним, серйозним, послідовним і значущим, що на нього 
поширюється гарантії статті 9 Європейської конвенції»; (п. 112): «неявка заявителя 
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для проходження військової служби є проявом його релігійних поглядів. У зв’язку 
з чим, притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову 
є втручанням у його свободу сповідувати свою релігію, гарантії якої передбачені 
п. 1 ст. 9 Європейської конвенції»; (п. 128): «Європейський Суд приходить до 
висновку, що притягнення заявителя до кримінальної відповідальності представляє 
собою втручання, яке не є необхідним в демократичному суспільстві за змістом 
ст. 9 Європейської конвенції. Отже, мало місце порушення даної норми» [14]. 

У постанові суду (мировій угоді) в справі «Стефанов проти Болгарії» (скарга 
№ 32438/96 від 03.05.2001 року) було акцентовано увагу на тому що (п. 14): 
«повинно бути припинено будь-яке кримінальне провадження, ініційоване в 
Болгарії з 1991 року стосовно громадян Болгарії, які відмовилися від військової 
служби на підставі переконань, але в той же час висловили готовність пройти 
альтернативну цивільну службу»[15]. 

У рішенні «Ерчєп проти Турції» (скарга № 43965/04 від 22.11.2011 року), 
зазначено, що (п. 61): «заявитель, будучи Свідком Єгови, намагався отримати 
звільнення від військової служби не задля своєї вигоди чи зручності, а у зв’язку зі 
своїми невдаваними релігійними переконаннями. Європейський суд також відзна-
чив, що заявитель ніколи не відмовлявся від виконання своїх громадянських 
обов’язків в цілому, а навпаки, відкрито просив власті надати йому можливість 
пройти альтернативну цивільну службу…» [16].  

Варто вказати, що судова практика не завжди іде в напрямі забезпечення права 
особи на альтернативну (невійськову) службу під час мобілізації. На цей час є 
окремі вироки судів, які застосовували до віруючих протестантських церков, які 
відмовлялися проходити військову службу в період мобілізації на підставі 
релігійних переконань, санкції кримінально-правового характеру.  

Одним із таких негативних прикладів є вирок Володимирецького районного 
суду в справі № 556/127/15-к, за яким віруючого церкви Християн Віри 
Євангельської (далі – ХВЄ), який повідомив про неможливість проходження 
військової служби на підставі своїх релігійних переконань, було притягнуто до 
кримінальної відповідальності. При цьому суддя у тексті вироку посилався на те, 
що «...обвинувачений не надав суду доказів того, що член церкви ХВЄ не може 
брати до рук зброю та захищати Батьківщину». Заступник військового комісара 
Володимирецького ОРВК з мобілізації повідомив у судовому засіданні, «що він не 
вповноважений займатися поверненням додому членів ХВЄ та інших “сектантів”, 
оскільки це здійснює обласний військовий комісаріат» [1].  

Необхідно наголосити, що вказана справа мала своє продовження в Апеляцій-
ному суді Рівненської області. 28 травня 2015 року вказаним органом було 
залишено без змін вирок Володимирецького районного суду Рівненської області, а 
апеляційну скаргу обвинуваченого без задоволення. Відмовляючи у задоволенні 
апеляційної скарги віруючого судом було зауважено, що: «... при апеляційному 
розгляді справи стороною захисту не було надано суду даних щодо виконання 
обвинуваченим вимог ч. 2 ст. 9 Закону “Про альтернативну (невійськову) службу”, 
якою передбачено, що у разі призову громадян, які після проходження строкової 
військової служби набули релігійних переконань і належать до діючих згідно із 
законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає 
користування зброєю, подають особисто до відповідного структурного підрозділу 
місцевої державної адміністрації заяву про звільнення від призову на ці збори. За 
таких обставин апеляційний суд вважає позбавленими підстав доводи щодо 
неможливості мобілізації обвинуваченого в силу його релігійних переконань» [17]. 
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При оцінці цього судового рішення варто погодитись із позицією, яку 
висловив юрист, виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін, 
що ч. 2 ст. 9 Закону «Про альтернативну (невійськову) службу» стосується не 
випадків мобілізації на військову службу, а порядку звільнення віруючих громадян 
від призову на навчальні військові збори. Тому її застосування за аналогією допус-
тиме лише у якості підстави для забезпечення конституційного права громадян, а 
не як обов’язок, недотримання якого спричинює кримінальне покарання. Адже в 
такому випадку цю норму не можна вважати достатньо чіткою та однозначною, яка 
б дозволяла передбачити конкретні наслідки її порушення. Тому недотримання цієї 
норми не може бути підставою для кримінального покарання [7]. 

Причинами порушення прав віруючих осіб на альтернативну (невійськову 
службу) є неправильне застосування законодавства уповноваженими органами і 
відсутність конкретної норми в Законі України «Про альтернативну (невійськову) 
службу» щодо поширення положень вказаного законодавчого акту на випадки 
проходження військової служби в особливий період під час мобілізації. 

Варто відзначити, що вирішенням аналізованої проблематики займався 
Комітет з національної безпеки та оборони Верховної Ради України (далі – ВРУ) 
восьмого скликання. Так, 21 квітня 2016 року у цьому органі було зареєстровано 
проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу (щодо строків подання заяви)» № 4485. Окремі його 
положення були спрямовані на розширення сфери дії Закону України «Про альтер-
нативну (невійськову) службу» на усі випадки проходження військової служби, а 
не лише щодо проходження строкової військової служби, шляхом внесення змін у 
статті 1 і 4 цього нормативно-правового акту.  

Зокрема, автори законопроекту запропонували у частині першій ст. 1 та час-
тині першій ст. 4 слово «строкової» вилучити. Усунення вказаного слова суттєво 
впливало на зміст зазначеної норми закону. У чинній редакції ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про альтернативну (невійськову) службу» передбачено, що «альтерна-
тивна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової 
військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством» [10]. 
Згідно зі законопроектом № 4485 вказано, що «альтернативна служба є службою, 
яка запроваджується замість проходження військової служби і має на меті 
виконання обов’язку перед суспільством» [13]. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про альтернативну (невійськову) службу», чинною нині, «на альтернативну 
службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову 
службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що 
суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином 
підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення» 
[10]. У наведеному законопроекті зазначено, що «на альтернативну службу направ-
ляються громадяни, які підлягають призову на військову службу і особисто 
заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним 
переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переко-
нань та стосовно яких прийнято відповідні рішення» [13]. 

Пропозиції щодо вдосконалення окремих положень закону є цілком слуш-
ними, оскільки поточна редакція ч. 1 ст. 1 і ч. 1 ст. 4 є досить вузькою і містить 
невизначеність щодо питання можливості реалізації права на альтернативну 
(невійськову) службу віруючими громадянами протестантських церков під час 
мобілізації, внаслідок чого набуває поширення негативна тенденція створення 
перешкод для вищенаведеної категорії осіб у використанні цього права. Фактичне 
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втілення норм проекту закону № 4485 сприятиме повноцінній та вільній реалізації, 
членами ключових протестантських церков (євангельських християн – баптистів, 
п’ятидесятників, адвентистів), права на проходження альтернативної (невійськової) 
служби, незалежно від виду військової служби. 

Однак, проект закону № 4485 згідно з висновком Головного науково-експерт-
ного управління ВРУ від 30 травня 2016 року був відправлений на доопрацювання, 
зважаючи на те, що законопроектні зміни є фрагментарними і лише частково 
вирішують проблеми, пов’язані з альтернативною службою. Деякі із пропонованих 
змін не узгоджується з іншими законодавчими актами, а їх зміст не відповідає 
предмету регулювання статті, до якої їх вносять. Зауваження також стосувалися 
приведення положень законопроекту у відповідність до правил законотворчої тех-
ніки [4]. Невдовзі 29 серпня 2019 року він взагалі був знятий з розгляду Комітету.  

Також доцільно для повноцінної реалізації права віруючими особами на альтер-
нативну (невійськову) службу розширити перелік релігійних організацій, віровчення 
яких не допускає користування зброєю, затверджений Постановою Міністрів України 
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України 
“Про альтернативну (невійськову) службу”», оскільки цей порядок не переглядали з 
моменту прийняття 1999 року, а за 20 років в Україні з’явилося більше десятка тисяч 
новітніх віровчень протестантських релігійних громад [7]. 

Висновки. На цей час законодавством України належно закріплено лише 
порядок скерування громадян на строкову військову службу та військові збори. 
Питання щодо проходження альтернативної (невійськової) служби віруючими 
особами, саме за мобілізацією, не є належно врегульованим чинним законо-
давством. Реалізація права на альтернативну (невійськову) службу регулює ч. 4 
ст. 35 Конституції України і ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) 
службу» лише в загальних рисах, при цьому є відсутніми конкретні законодавчі 
положення, які би визначали порядок проходження цього виду служби в зазна-
чений час. Наявність законодавчої прогалини у цьому питанні є причиною низки 
порушень названого права з боку державних органів. У більшості спорів між 
членами протестантських церков і органами державної влади суди зазвичай під-
тримували позицію перших, звертаючи увагу на те, що «...відсутність чіткого 
законодавчого врегулювання спірного питання, а саме щодо внесення змін до 
Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, не 
може бути підставою для відмови віруючим громадянам, релігійні переконання 
яких не допускають користування зброєю, у проходженні альтернативної (невійськової) 
служби замість військового призову під час мобілізації» [8].  

Юридична наука та судова практика сформулювали теоретичну та прикладну 
основи для законопроекту № 4485, з урахуванням усіх зауважень та пропозицій, 
висловлених Головним науково-експертним управлінням ВРУ для заповнення 
наявної прогалини. 

Список використаних джерел 

1. Вирок Володимирецького районного суду Рівненської області від 13.03.2015 р. у 

кримінальний справі № 556/127/15-к // Єдиний державний реєстр судових рішень. 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43079332. 

2. Вирок Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 

13.11.2014 р. у справі № 183/6316/14 // Єдиний державний реєстр судових рішень. 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41351969. 



П. Циган 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70  46 

3. Висновок Головного науково-експертного управління 30.05.2016. URL: http://w1.c1.-

rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58817&pf35401=389711. 

4. Вовк Д. О. Як українські суди балансують релігійну свободу: аналіз у контексті 

світськості. // Право і громадянське суспільство: електрон. вид. 2014. № 3. С. 4–37. 

URL: http://lcslaw.knu.ua/2014-3.pdf. 

5. Конвенція про захист прав та основоположних свобод: міжнародний документ від 

17.07.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004. 

6. Конституція України [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: 

станом на 1 січня 2006 р.]. Київ: Мін-во Юстиції України, 2006. 124 с. 

7. Максим Васін. Альтернативна (невійськова) служба: шлях реформ або вироків?. // 

Інститут релігійної свободи. 2015. URL: https://irs.in.ua/ua/2015-maksym-vasin-on-

alternative-non-military-service-in-ukraine. 

8. Постанова Рівненського окружного адміністративного суду 14 квітня 2015 року у 

справі № 817/818/15. // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.-

reyestr.court.gov.ua/Review/43710494. 

9. Постанова Харківського окружного адміністративного суду 11 червня 2015 року у 

справі № 820/5487/15 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.-

reyestr.court.gov.ua/Review/45105474. 

10. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 15 // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 15. С. 188. URL: http://zakon4.-

rada.gov.ua/laws/show/1975-12. 

11. Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про 

альтернативну (невійськову) службу”: Постанова Кабінету Міністрів України від 

10 листопада 1999 р № 2066. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2066-99-п. 

12. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 р № 

3543-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 44. С. 416. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12. 

13. Про внесення змін до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” 

(щодо строків подання заяви): Проект Закону від 21.04.2016 2679-VIII. URL: http://w1.-

c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58817&pf35401=385188. 

14. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Баятин проти Вірменії». URL: 

http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/bayatyan-protiv-

armenii-postanovlenie-bolshoj-palaty-evropejskogo-suda/. 

15. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Стефанов проти Болгарії». URL: 

http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/stefanov-protiv-

bolgarii-postanovlenie-evropejskogo-suda/. 

16. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ерчєп проти Турції». URL: 

https://jurliga.ligazakon.net/news/134061_veruyushchie-mobilizovannye-imeyut-pravo-na-

alternativnuyu-sluzhbu---vssu. 

17. Ухвала Апеляційного суду Рівненської області від 28.05.2015 року по кримінальному 

провадженню за № 12014180050000848. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/-

44605099.  

References 

1. Vyrok Volodymyrets'koho rajonnoho sudu Rivnens'koi oblasti vid 13.03.2015 r. u 

kryminal'nyj spravi № 556/127/15-k. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved 

from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43079332. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2066-99-п
https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12


П. Циган 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70 47 

2. Vyrok Novomoskovs'koho mis'krajonnoho sudu Dnipropetrovs'koi oblasti vid 13.11.2014r. u 

spravi № 183/6316/14. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41351969. 

3. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia 30.05.2016. Retrieved from 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58817&pf35401=389711. 

4. Vovk, D. (2014). Yak ukrains'ki sudy balansuiut' relihijnu svobodu: analiz u konteksti 

svits'kosti. Pravo i hromadians'ke suspil'stvo : elektron. vyd., № 3, 4–37. Retrieved from 

http://lcslaw.knu.ua/2014-3.pdf (accessed: 01/13/2016). 

5. Constitution of Ukraine (2006). [Text]: Off. text: [adopted at the Fifth Session of the 

Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996, as amended by the Law of Ukraine of 

December 8, 2004: as of January 1, 2006]. Kyiv: Ministry of Justice of Ukraine. 

6. Vasin, M. (2015). Al'ternatyvna (nevijs'kova) sluzhba: shliakh reform abo vyrokiv? Retrieved 

from https://irs.in.ua/en/2015-maksym-vasin-on-alternative-non-military-service-in-ukraine. 

7. Konventsiia pro zakhyst prav ta osnovopolozhnykh svobod: mizhnarodnyj dokument vid 

17.07.1997. Retrieved fromhttps://zakon.rada.gov.ua/go/995_004. 

8. Postanova Rivnens'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu 14 kvitnia 2015 roku u spravi 

817/818/15. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from http://www.-

reyestr.court.gov.ua/Review/43710494. 

9. Postanova Kharkivs'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu 11 chervnia 2015 roku u 

spravi N 820/5487/15. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45105474  

10. Pro al'ternatyvnu (nevijs'kovu) sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 12 hrudnia 1991 N15. Vidomosti 

Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1975-12. 

11. Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv schodo zastosuvannia Zakonu Ukrainy «Pro 

al'ternatyvnu (nevijs'kovu) sluzhbu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 lystopada 

1999r № 2066. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/2066-99-p. 

12. Pro mobilizatsijnu pidhotovku ta mobilizatsiiu: Zakon Ukrainy vid 21 zhovtnia 1993 r 

№ 3543-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.-

gov.ua/go/3543-12. 

13. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro al'ternatyvnu (nevijs'kovu) sluzhbu” (schodo 

strokiv podannia zaiavy): Proekt Zakonu vid 21.04.2016 2679-VIII. Retrieved fromhttp://w1.-

c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58817&pf35401=385188. 

14. Rishennia Yevropejs'koho sudu z prav liudyny u spravi “Baiatyn proty Virmenii”. Retrieved 

from http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/bayatyan-

protiv-armenii-postanovlenie-bolshoj-palaty-evropejskogo-suda/. 

15. Rishennia Yevropejs'koho sudu z prav liudyny u spravi “Stefanov proty Bolharii”. Retrieved 

from http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/stefanov-protiv-bol-

garii-postanovlenie-evropejskogo-suda/. 

16. Rishennia Yevropejs'koho sudu z prav liudyny u spravi “Erchiep proty Turtsii”. Retrieved 

from https://jurliga.ligazakon.net/news/134061_veruyushchie-mobilizovannye-imeyut-pravo-

na-alternativnuyu-sluzhbu---vssu.  

17. Ukhvala Apeliatsijnoho sudu Rivnens'koi oblasti vid 28.05.2015 roku po kryminal'nomu 

provadzhenniu za № 12014180050000848. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. 

Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44605099.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44605099


П. Циган 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70  48 

CURRENT ISSUES OF REALIZATION OF THE RIGHT 
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The right to alternative (non-military) service is the right of citizens whose military duty 

contradicts their religious beliefs to replace military service with another civilian service 

intended to fulfill their duty to society. 

For 2014‒2016 years, during the period of partial mobilization, there had been a negative 

tendency to restrict the right to alternative (non-military) service towards members of the 

Protestant churches by the military commissariats and local state administrations.  

The believing citizens of Ukraine who profess the Protestant doctrine actively defended 

their right to pass alternative (non-military) service during the mobilization period by appealing 

to court. In the claims to local state administrations and military commissariats, this category of 

citizens of Ukraine demanded to declare actions of such authorities illegal and to oblige the 

latter to provide the plaintiffs with alternative (non-military) service.  

In most cases of public law disputes over the claims of members of the Protestant churches 

as well as in the criminal proceedings, where the mentioned citizens of Ukraine had the status of 

"defendants", both courts of general jurisdiction and district administrative courts took the position of 

such believers. In deciding in favor of the aforementioned persons, the courts justified the right of 

the believing citizens of Ukraine to alternative (non-military) service in the period of mobilization by 

the provisions of Part 5 of Art. 35 of the Constitution of Ukraine, Art. 9 of the European Convention 

on Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights.  

It is worth noting that the case-law not of all courts of Ukraine goes in line with ensuring 

the right of the person to alternative (non-military) service. Thus, the Volodymyretsky District 

Court and the Appeal Court of Rivne region, considering the criminal proceedings under Article 

335 of the Criminal Code of Ukraine “Evasion from mobilization call” against a member of the 

Church of the Christians of the Evangelical Faith who gave up military service because of the 

religious beliefs, pointed out that "the defendant failed to provide the court with evidence that a 

member of the HVE Church cannot take up arms and protect the Motherland’. 

The reasons for violating the rights of the believers to alternative (non-military) service are 

the incorrect application of the legislation by the authorized bodies and the absence of a specific 

rule in the Law of Ukraine “On Alternative (Non-Military) Service” regarding the extension of the 

provisions of the said legislative act to cases of military service during a special period.  

In order to eliminate the gaps in the Law, it is necessary to re-register in the Supreme 

Rada of Ukraine the Draft Law “On Amendments to the Law of Ukraine” On Alternative (Non-

Military) Service No. 4485 (concerning the terms of filing an application), which contains a 

provision for extending its scope to all cases of passing a citizen of military service, not limited 

to the state of emergency. 

Keywords: alternative (non-military) service, mobilization, members of Protestant churches, 

law, court. 
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The article deals with the current state of case-law of the European Court of Human Rights 

regarding conditions of detention. The author refers to the statistics on such cases showing that 

the Court has found numerous violations of Article 3 of the Convention due to the conditions in 

which prisoners were detained being found to be inhuman and degrading. In addition, many 

other cases have been concluded on the basis of friendly settlements or unilateral declarations. 

Attention is drawn to the landmark judgment in Muršić v. Croatia in which the ECHR has clarified 

both the Convention standards and the methodology to be applied when assessing prison 

overcrowding. In comparing the standards of the ECHR and the CPT, reasons are provided 

regarding why the Strasbourg Court did not adopt the CPT standards as the Convention 

minimum. The author then describes the important role of the pilot judgment procedure which 

has helped the ECtHR to handle a large number of applications relating to prison conditions and 

overcrowding. As regards Ukraine, apart from the overall assessment, the recent case of 

Sukachov v. Ukraine is presented in which the ECtHR recently stressed the existence of a 

widespread structural problem resulting from the malfunctioning of the Ukrainian penal system 

and indicated a series of measures to counter this structural problem. Finally, the author 

examines the effects of ECtHR case-law on prison overcrowding in EU law and the case-law of 

the CJEU. 

Keywords: conditions of detention, pilot judgment procedure, human rights standards,case-

law of the European Court of Human Rights. 
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I. Introduction 
Article 3 of the European Convention of Human Rights (ECHR) provides that no 

one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. 
It is important to stress, as the Strasbourg Court has always done, the absolute 

character of this article and the fact that it enshrines one of the most fundamental values 
of democratic societies. What is at issue in Article 3 cases is human dignity itself. 

As you know, the case-law of the European Court of Human Rights in relation to 
Article 3 of the Convention and prison conditions is both well-established and, sadly, 
extensive. 

To date the Court has found approximately 1300 violations of Article 3 of the 
Convention due to conditions in which prisoners were detained being found to be 
inhuman and degrading. In addition, many other cases have been concluded on the basis 
of a friendly settlement or unilateral declaration. 

––––––––– 
1 This article is based on a presentation at the 8th Forum on ECtHR case-law, Ivan Franko National University of Lviv, 

22nd November 2019. The views expressed are purely personal to the author. 
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In some cases violations of both articles 3 and 8 ECHR have been found, the latter 
on account of, for example, a failure to fulfil positive obligations to provide suitable 
sanitary facilities [49] or recourse to strip-searching [42]. In many other cases an 
additional complaint will see articles 3 and 13 combined due to a lack of effective 
domestic remedies [3; 54; 5]. 

When the Court examines the complaints in relation to prison conditions received 
from members of this population it may have to address a combination of several of the 
following – 

– unhygienic condition of cells, 
– ill-treatment by cellmates or prison officers, 
– the personal space available to detainees in multi-occupancy cells and problems of 

prison overcrowding generally, 
– recourse to solitary confinement, 
– strip searching, 
– video surveillance within a cell,  
– repeat transfers between prisons and conditions when transferred [3; 14; 54; 18; 

26; 53; 5]. 
On 31st January 2018, there were over 1,229,000 inmates in the penal institutions of 

the 44 Council of Europe States covered by the 2018 Council of Europe Space 1 report 
[24]1. 

This statistic translates, for the ECtHR, into approximately 12,000 pending 
applications raising issues relating to conditions of detention. 

In around 9,300 cases that is the main or only issue: 
– approximately 7,050 applications are pending but “frozen” in relation to Romania, 

with the Committee of Ministers supervising the execution of a pilot judgment I will 
mention in a moment; 

– approximately 1,600 cases concern Russia. 
Hungary, which until recently would have featured on such a Court list, no longer 

does so for reasons explained later. 
As in the presentation for the Lviv Forum on which this article is based, I will 

concentrate on prison overcrowding and space requirements in multi-occupancy cells
2
, 

on the minimum conditions required, the need for effective remedies and on how the 
ECtHR has sought to combat systemic problems in some States with recourse to the pilot 
judgment procedure. 

Having outlined the general picture on Article 3 ECHR case-law relating to prison 
conditions, I will then explain the state of the case-law in relation to Ukraine. 

The gravity of some of the problems which detainees, States and the Court have 
been facing is well-illustrated by the data provided in the 2017 pilot judgment Rezmiveș 
and Others v. Romania. In that case the Court referred to: 

––––––––– 
1 See also, as regards Member States of the European Union, the report by the European Parliament, ¨Prison Conditions 

in the Member States: selected European standards and best practices” Policy Department C: Citizens’ Rights and 
Constitutional Affairs, January 2017, and another report by the EU Fundamental Rights Agency, “Criminal Detention and 
alternatives”, 2016. 

2 Note that, according to the ECtHR, different questions may arise under the Convention in the context of single-
occupancy accommodation, isolation or other similar detention regimes, or waiting rooms or similar spaces used for very 
short periods of time (such as police stations, psychiatric establishments, immigration detention facilities). These questions 
are not the subject of the present address which looks at prison overcrowding and conditions in multi-occupancy cells. See, 
in any event, for broader case-law on detainees, the ECtHR Factsheets on the following topics “Detention conditions and 
treatment of prisoners”, “Detention and mental health” and “Prisoners’ health-related rights”. 
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– a serious structural problem of overcrowding in that State which had been identified 
since 2012; 

– a resulting influx of applications to the Court; 
– an occupancy rate for all Romanian custodial facilities which varied between 149 

and 154 %; 
– the fact that the vast majority of recent judgments concerning Romania had 

involved applicants serving sentences in living space of less than 3 and sometimes less 
than 2 sq. m. 

II. What standard and methodology does the ECtHR apply? 
In its 2016 judgment in Muršić v. Croatia, the Grand Chamber, after reviewing its 

existing case-law, clarified the Convention standards for the assessment of prison 
overcrowding [17; 37; 33; 3; 51; 29; 54]. 

– It confirmed that the minimum standard of personal space is 3 sq. m. per detainee; 
a standard which applies equally to remand detainees and prisoners. 

– It clarified how to calculate that minimum space, excluding in-cell sanitary 
facilities but including furniture. 

– It indicated that personal space below this minimum gave rise to a strong 
presumption of a violation of Article 3 ECHR. 

– To rebut that strong presumption respondent States must demonstrate the presence 
of three cumulative factors capable of adequately compensating for the lack of sufficient 
personal space. Those factors are: 

– the fact that reductions in space below the minimum are short, occasional and minor; 
– such reductions in space must be offset by sufficient freedom of movement and 

adequate activities outside the cell; 
– and detention must be in an appropriate facility with no other aggravating factors 

when it comes to conditions of detention. 
– The Court also clarified that personal space of between 3‒4 sq. m. would 

constitute a weighty factor in its assessment of conditions of detention1. When assessing 
the latter, the Court looks at their cumulative effects [23, § 163]. 

– Personal space of over 4 sq. m. would not, of itself, give rise to a violation of 
Article 3 ECHR, but again the Court could find a violation depending on the other 
physical conditions of detention [28, §§ 136‒141]2. 

The Muršić case had been referred to the Grand Chamber pursuant to Article 43 in 
order to clarify the Convention standard and method of assessment.3 

The majority in Muršić highlighted the difficulties of setting a clear-cut numerical 
standard for the purpose of evaluating prison conditions from the perspective of Article 3 

––––––––– 
1 In such instances a violation of Article 3 will be found if the reduced space factor is coupled with other aspects of 

inappropriate physical conditions of detention related to, in particular, access to outdoor exercise, natural light or air, 
availability of ventilation, adequacy of room temperature, the possibility of using the toilet in private, and compliance with 
basic sanitary and hygienic requirements. 

2 In Muršić, one period of detention (27 days) in less than 3 sq.m. was considered not to qualify as short or minor such 
that the presumption of a violation of Article 3 ECHR had not been rebutted by the Government. For the majority, that 
presumption was rebutted as regards other shorter periods of detention during which the applicant had less than the 3 sq.m. 
minimum of personal space given their duration and given access to out-of-cell activities in a detention facility considered 
otherwise adequate.  

3 While some previous cases had proceeded on the basis of 3 sq. m. as the bare minimum, in others 4 sq. m. had sufficed 
to establish a violation. In addition, there was a lack of clarity regarding the application of the strong presumption criterion. 
See the case-law overview in the dissenting opinion of Judge Sicilianos attached to the chamber judgment in Muršić, cited 
above. 
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[28, § 96–101]. For the reasons explained in the judgment, it set the minimum standard at 
3 sq. m. and sought to provide domestic authorities with guidelines regarding how to proceed. 

7 judges dissented, rejecting that figure as the trigger for closer scrutiny under 
Article 3 and preferring the CPT standard of 4 sq. m per prisoner in multi-occupancy 
cells1. In other words, for the dissenting judges, personal space of less than 3 sq. m. 
constituted an automatic violation of Article 3 ECHR. 

The Muršić minimum standard and methodology have been applied in numerous 
cases since 2016 [45; 10; 1; 9]. 

I will explain later in what context Court of Justice of the European Union, based in 
Luxembourg, has also adopted the minimum standards on conditions of detention 
developed by the Strasbourg court. 

III. How do ECtHR v. CPT standards compare? 
In Muršić the Grand Chamber reiterated that when deciding cases in this field it 

remains attentive to the standards of the Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT) and to the Contracting States’ 
observance of them.  

Clearly, States remain free to and are encouraged to follow those standards. As 
successive CPT President’s have said, in this field the CPT draws the line between the 
acceptable or desirable and the unacceptable or undesirable. 

However, there appear to be two main reasons why the Strasbourg Court did not 
adopt the CPT standard as the Convention minimum: 

– On the one hand, under Article 3 the Court is under a duty to take into account all 
the relevant circumstances of a particular case, whereas other international institutions 
such as the CPT develop general standards in this area; 

– On the other hand, the Court and the CPT perform different roles. The CPT 
engages in pre-emptive action aimed at prevention. The Court is responsible for the 
judicial application in individual cases of the absolute prohibition contained in Article 3 
[28, § 112‒113]. 

As explained below, when adopting legislation in response Article 46 measures 
indicated by the Court in conditions of detention judgments, several States have opted to 
go beyond the Muršić minimum. Thus, following pilot judgments, in Bulgaria the 
minimum standard has been set at 4 sq. m. and in Italy at a more generous 5 sq.m. 

IV. How has the ECtHR handled such a large number of applications relating 
to prison conditions and overcrowding? 

The answer to this question is to be found in the pilot judgment procedure which has 
developed in Strasbourg since 20042. A regulatory framework for this procedure has 
since been established in the Rules of Court. 

––––––––– 
1 See the joint partly dissenting opinions of Judges Lazarova Trajkovska, De Gaetano and Grozev in Muršić, cited above, 

§ 2 and § 9. According to the CPT, the minimum standard for personal living space in prison establishments is: 6m² of living 
space (plus sanitary facility) for a single-occupancy cell, or 4m² per prisoner (plus fully-partitioned sanitary facility) in a 
multiple-occupancy cell; moreover, the walls of the cell must be at least 2m from each other, and the ceiling at least 2.5m 
from the floor. These standards are, however, meant to be a bare minimum: the CPT encourages States parties, especially 
when building new prisons, to follow the desirable standards (at least 10m² for a cell hosting two prisoners, 14m² for a cell 
hosting three, and so on). 

2 In the first pilot judgment, Broniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, ECHR 2004-V, the Court drew attention to two 
instruments which had been adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 12 May 2004. The first, a 
resolution on judgments revealing an underlying systemic problem, invited the Court: 

“to identify in its judgments finding a violation of the Convention what it considers to be an underlying systemic problem 
and the source of that problem, in particular when it is likely to give rise to numerous applications […]”. 
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In addition, even when the pilot procedure is not used, the Court indicates individual 
and general measures to respondent States pursuant to Article 46 ECHR when violations 
are found. 

The pilot judgment procedure was developed to identify the structural problems 
underlying repetitive cases and with a view to imposing an obligation on the States in 
question to address those problems. Where the Court receives several applications that 
share a root cause, it can select one or more for priority treatment under the pilot 
procedure. 

A pilot judgment thus seeks, inter alia, to: 
– identify systemic or structural problems at national level, assisting High 

Contracting Parties in solving them by giving them clear guidance regarding the type of 
remedial measures needed; 

– offer applicants the possibility of speedier redress; 
– assist the Committee of Ministers in supervising the execution of judgments; 
– protect the effectiveness of the Convention system by reducing the number of 

similar cases which may in themselves be complex but in relation to which the general 
principles applicable under the Convention are clear. 

As the Court stated in 2015 in Varga and Others v. Hungary: 
“an important aim of the pilot-judgment procedure is to induce the respondent State 

to resolve large numbers of individual cases arising from the same structural problem at 
the domestic level, thus implementing the principle of subsidiarity which underpins the 
Convention system. Indeed, the Court’s task, as defined by Article 19, that is to “ensure 
the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties in the 
Convention and the Protocols thereto”, is not necessarily best achieved by repeating the 
same findings in a large series of cases” [54, § 96]. 

As the Grand Chamber indicated in its strike out decision in Burmych v. Ukraine (a 
case which of course followed on from a pilot judgment on Article 6 ECHR), a large 
number of repetitive cases and, in particular, a failure by States to seek to resolve 
systemic problems in their domestic systems, risk encumbering the Court and constitute a 
threat to the Convention system itself [7]1. 

One key feature of the pilot judgment procedure is the possibility of adjourning, or 
“freezing,” related cases for a period of time on the condition that the Government act 
promptly to adopt the national measures required to satisfy the judgment [41, Rule 61 § 6]. 

In Torreggiani and Others v. Italy [51, § 101] and Rezmiveș and Others v. Romania 
[40, § 128] for example, pending applications (which had not been communicated) were 
adjourned. 

                                                                                                                               
The second, a recommendation on the improvement of domestic remedies, emphasised that States had a general 

obligation to solve the problems underlying the violations found and recommended the setting up of “effective remedies, in 
order to avoid repetitive cases being brought before the Court”. On pilot judgments generally see L. Wildhaber, “Pilot 
Judgments in Cases of Structural or Systemic Problems on the National Level” in R. Wolfrum and U. Deutsch (eds.), The 
ECtHR Overwhelmed by Applications: Problems and Possible Solutions, Berlin, 2009, pp. 69-75, or A. Buyse, “The Pilot 
Judgment Procedure at the European Court of Human Rights: Possibilities and Challenges” (2009) Greek Law Journal. 

1 It should be stressed that that case involved Article 6 ECHR and the non-enforcement of domestic judgments and not 
Article 3 ECHR. Nevertheless, it also concerned more generally the consequences for the ECtHR of State failure to comply 
with the indications provided in a pilot judgment and, more generally, with State failure to act in accordance with their 
primary responsibility pursuant to the Convention. See also, in this regard, the Copenhagen Declaration, Article 8: 

“affirming that the States Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure 
the rights and freedoms defined in the Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of 
appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the Court.” 
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This does not always happen. In Ananyev v. Russia and Varga v. Hungary pending 
applications were not frozen1. Not adjourning cases can constitute a form of continued or 
additional pressure on the respondent State. 

As indicated previously, in February 2011, the Court added a new rule to its Rules 
of Court codifying the developing pilot judgment procedure and establishing a clear 
regulatory framework in which it would operate [41, Rule 61]2. 

The Court has thus far adopted pilot judgments addressing the question of prison 
overcrowding in respect of Bulgaria [29], Hungary [54; 50; 20; 15; 13], Italy [51], 
Poland [37; 33]3, Romania [40; 16] and Russia4, In these cases it characterised prison 
overcrowding as a systemic problem arising out of chronic dysfunction in the domestic 
penal systems under review affecting and liable to affect a large number of people [51]. 

In some other cases, which are not strictly speaking pilot judgments, the Court has 
nevertheless provided indications, pursuant to Article 46 ECHR, regarding the need to 
improve conditions of detention with concrete suggestions regarding how this might be 
done. Leading judgments of this nature have been pronounced in relation to Belgium 
[565; 55; 48], Greece [43; 52; 2], Slovenia [25; 47], the Republic of Moldova [44]6, and, 
most recently, France [21]. 

V. What should happen after a pilot judgment? 
The pilot judgments in relation to Italy, Bulgaria, Hungary and Romania provide an 

illustration of what should happen thereafter. 
In these judgments, under Article 46 ECHR, the Court will have held that the 

domestic authorities should promptly put in place an effective remedy or a combination 
of remedies, both preventive and compensatory, to guarantee genuinely effective redress 
for violations of the Convention originating in overcrowding. A compensatory remedy 
will not be sufficient redress in relation to persons who remain in detention [51; 29; 54]. 

In Stella and Others v. Italy (2014) [46], the Court examined the measures adopted 
by Italy following the pilot judgment in Torreggiani: 

––––––––– 
1 See Ananyev and Others [3, § 236], and Varga and Others [54, § 128]: 
“Having regard to the fundamental nature of the right protected by Article 3 of the Convention and the importance and 

urgency of complaints about inhuman or degrading treatment, the Court does not consider it appropriate at this stage to 
adjourn the examination of similar cases pending the implementation of the relevant measures by the respondent State. 
Rather, the Court finds that continuing to process all conditions of detention cases in the usual manner will remind the 
respondent State on a regular basis of its obligation under the Convention and in particular resulting from this judgment …” 

2 A distinction can be drawn between pilot judgments in the strict sense – those which specify, in accordance with Rule 
61 § 3 of the Rules of Court, in the operative part of the judgment the nature of the systemic problem and the type of 
remedial measures that the State concerned must adopt and those which merely mention the systemic nature of the problem 
in the body of the Court’s reasoning without more. 

3 In 2008 the Polish Constitutional Court had found that detention facilities in Poland suffered from a systemic problem of 
overcrowding which was of such a serious nature as to constitute inhuman and degrading treatment. At the time of the 
judgment in Orchowski, 160 applications were pending in which inadequate prison conditions were at issue. 

4 See Ananyev and Others [3], which in annex lists the 88 judgments in which the Court had previously found Articles 3 
and/or 13 ECHR violations as regards conditions of detention. At that time, a further 250 cases were pending. This was the 
second pilot judgment against Russia but the first concerning conditions of detention, in that case, as regards detainees 
pending trial. 

5 Although it should be noted that this case related to detention in a prison psychiatric wing. 
6 See, however, the recent decision in Draniceru v. the Republic of Moldova (dec.) [11], in which the Court examined, 

and deemed as effective, domestic remedies adopted by legislation in 2017 and 2018 and which had entered into force on 1 
January 2019. The effectiveness of the remedy meant that there was an immediate obligation on applicants to exhaust it, with 
the proviso that anyone with an application pending at the date of the decision was allowed an additional four months to use 
it. Mention should also be made of some Estonian cases - Nikitin and Others v. Estonia [31], and the pending applications in 
Karp v. Estonia, no. 57738/16 and Savva v. Estonia, no. 60178/16. 
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– A new preventive remedy had been adopted which specified that the decisions 
taken by the judge responsible for the execution of sentences on prisoners’ complaints 
concerning the prison administration were binding on the relevant administrative 
authorities. The latter were obliged to comply within a deadline set by the judge, which, 
in principle, satisfied the criterion that judicial proceedings be expeditious, failing which 
enforcement proceedings could be initiated; 

– Crucially, the respondent State had put in place a series of substantive measures 
intended to resolve the structural problem of overcrowding in prisons. It had sought to make 
greater use of alternatives to detention; reduce sentences laid down for minor offences; 
introduced organisational changes allowing prisoners more time outside their cells and carried 
out works renovating existing prison buildings and constructing new premises. 

– As regards the new Italian compensatory remedy, it provided for either a reduction 
in sentence or per diem compensation for each day spent in conditions considered 
contrary to the Convention. 

Since the Court in Stella considered the new remedies to be effective, applicants 
were required to use them in order to obtain acknowledgment of any violation and, where 
appropriate, adequate compensation. 

As regards Bulgaria, a programme of prison refurbishment was undertaken and 
legislation was adopted in 2017. It specified 4 sq. m. as the minimum required living 
space, introduced more flexibility in the allocation of prisoners to correctional facilities 
and in the imposition and modification of prison regimes, widened the scope for 
conditional release and introduced preventive and compensatory mechanisms in relation 
to poor conditions of detention. The Court deemed these mechanisms to be effective in 
its 2017 decision in the case of Atanasov and Apostolov v. Bulgaria [4]1. 

As regards Hungary, when the Court handed down its pilot judgment in Varga v. 
Hungary in 2015, 450 prima facie meritorious applications were pending against that 
State. That number grew to some 8000 cases. Given these numbers, the domestic 
response to the Varga pilot judgment was important. 

In November 2017, in Domján v. Hungary, the Court held that legislation adopted in 
2016 which provided for a combination of remedies, both preventive and compensatory 
in nature, guaranteed in principle genuine redress for Convention violations originating 
in prison overcrowding and other unsuitable conditions of detention in Hungary: 

– Complaints could be submitted to prison governors who had to act on them swiftly; 
– Judicial review was available as regards the prison governor’s decision; 
– The provisions on per diem compensation due to unsuitable conditions of 

detention were considered not unreasonable, having regard to economic realities. 
Once again, the effectiveness of the remedy meant, in essence, that applicants had to 

exhaust it before coming to the Court. However, in Domján the Court did indicate – and 
this is important in relation to all apparently effective remedies adopted in response to 
pilot judgments and Article 46 indications – that it would review its position on the 
effectiveness of the new Hungarian remedy if, in practice, it was demonstrated that 
detainees were being refused relocation and/or compensation on formalistic grounds, that 
the domestic proceedings were excessively long or that domestic case-law was not in 
compliance with the requirements of the Convention. This type of “wait and see” policy 
in relation to a new remedy, initially deemed effective, is not unusual and not restricted 
to prison condition cases. 

––––––––– 
1 Note that, since the remedy in question had been put in place in response to a pilot judgment, the Court considered that it 

could be taken into account even though it was not yet in force when the applications were lodged.  
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As regards Romania, in the pilot judgment in Rezmiveș the Court indicated that, 
pending the adoption by the domestic authorities of the necessary measures at national 
level, it would adjourn the examination of any uncommunicated applications where the 
sole or main complaint concerns overcrowding and poor detention conditions in prisons 
and police cells in Romania. That process is now under the supervision of the Committee 
of Ministers. In that judgment, the Court went into considerable detail regarding the 
general measures required to reduce prison overcrowding in Romania and deal with 
material conditions of detention. 

In these pilot judgment cases the Court tends to stress that it is not for it to indicate 
to States how to run their penal and prison systems [51, § 95; 3; § 194]. However, with 
reference to recommendations from the Committee of Ministers [39], the CPT and the 
White Paper on prison overcrowding [12], it can engage in quite detailed examination of 
what may need to be done. Article 46 indications can extend to recommending greater 
recourse to non-custodial measures and minimising recourse to pre-trial detention [54; § 
104]. Article 46 indications which are regarded as particularly intrusive when it comes to 
domestic penal systems have attracted criticism, however, both from within the Court 
itself and outwith1. 

VI. The situation in Ukraine 
The first violations of Article 3 in relation to prison conditions in Ukraine were handed 

down in 2005 [30]2. Since then almost 50 final judgments against Ukraine have found 
similar violations on account of the inadequate conditions of the applicants’ detention. 

Since 1st September 1997, when the European Convention for the Prevention of 
Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment entered into force in 
respect of Ukraine, CPT delegations have visited various detention facilities in Ukraine. 
The recommendations of the CPT have centred on the need to remedy overcrowding, the 
refurbishment of older prisons and provision of proper sanitary facilities as well as the 
need to ensure that prisoners have access to outdoor exercise space and facilities. 

At a number of its meetings the Committee of Ministers has considered, pursuant to 
Article 46 § 2 ECHR, measures adopted by the Government of Ukraine with a view to 
complying with the Court’s judgments in this field. 

During the 1288th meeting held on 6‒7 June 2017, the CM examined the 
Nevmerzhitsky, Yakovenko, Logvinenko, Isayev and Melnik group of cases which concern 
conditions of detention and medical assistance in pre-trial detention facilities. It noted the 
Ukrainian authorities’ commitment to adopting comprehensive measures to resolve the 
complex issues raised by these judgments and that the important legislative and 
institutional reforms were underway in Ukraine. In particular, a draft law was then being 
elaborated aimed at introducing both preventive and compensatory remedies. However, 
the Committee of Ministers decided to change the classification indicator for all of these 
groups from a complex problem to a structural one, given that it is increasingly clear 
from the Court’s judgments that the issues raised are structural in nature. 

In December 2017, the case of Sukachov v. Ukraine was communicated. The 
applicant in that case complained under Article 3 about the conditions of his pre-trial 
detention in the Dnipro SIZO where he was held for 18 months. The judgment in 
Sukachov was handed down in early 2020 [32]. A violation of Articles 3 and 13 was 
found unanimously and the Court considered it appropriate to apply the pilot-judgment 
procedure in that case, the violations identified having been found fourteen years after 

––––––––– 
1 See the concurring opinion of Judge Wojtyczek in Rezmiveș [40]. 
2 Which concerned SIZO no. 1 of the Kyiv Region. 
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the Court’s first judgment concerning conditions of detentions in Ukraine. In this respect, 
the Court stressed the existence of a “widespread structural problem resulting from a 
malfunctioning of the Ukrainian penal system and insufficient safeguards against 
treatment proscribed by Article 3” [32, § 137].  

The Court indicated a series of measures to counter this structural problem, namely 
reducing the number of detainees by more frequent use of non-custodial measures and by 
minimising the recourse to pre-trial detention, prosecutors and judges are encouraged to 
use alternatives to detention as widely as possible and the renovation of detention 
facilities [32, §§ 145–152]. As concerns effective remedies, the Court encouraged 
Ukraine to create an independent authority designed to supervise detention facilities and 
to compensate inadequate conditions of detention by reducing the sentence of the 
prisoners concerned or by providing monetary compensation [32, §§ 153–160]. It should 
be noted that the Court did not consider it appropriate to adjourn the examination of 
similar pending cases [32, § 161], which will have to be examined individually. 

In this respect, there are at present 32 cases pending before the Court in which the 
sole complaint against Ukraine relation to the material conditions of pre-trial detention: 
overcrowding and other conditions such as poor light, ventilation, food, sleeping 
conditions and lack of access to a shower and sanitary facilities. In 81 other cases, 
complaints relating to conditions of detention under Article 3 ECHR combine with other 
complaints about lack of medical assistance or complaints under Articles 5 and 6 ECHR. 
A significant number of complaints (25) were received in 2019 alone in relation to the 
conditions in Kyiv and Dnipro Pre-trial Detention Facilities. 

I understand that the reforms to which reference was made by the Committee of 
Ministers include the Concept of Reform Development of the Prison System in Ukraine, 
which was adopted in 2017 and sets out the general principles underlying the reform and 
functioning of the prison system. A series of complex and costly reforms are outlined in 
that report, ranging from repairing existing facilities, constructing new ones and bringing 
conditions of detention in line with European Prison Rules. The Committee of Ministers 
also referred to a draft law on preventive and compensatory remedies for convicted 
persons and detainees who have suffered treatment contrary to Article 3 was submitted to 
Parliament in 2016. It provided for preventive and compensatory remedies and 
introduces the institution of the “post-sentencing judge” who deals with applications 
from detainees seeking such remedies. However, as indicated in the Sukachov judgment, 
it would appear from information on the Ukrainian Parliament website that this draft law 
was withdrawn in August 2019. 

VII. The effects of ECtHR case-law on prison overcrowding in EU law 
Readers will know that the origins of the EU were predominantly economic. As such, 

it may come as a surprise, even to judges and lawyers in EU Member States and specialised 
in a wide variety of EU legal questions to learn that the question of prison conditions now 
appears with relative frequency on the docket of the EU court in Luxembourg. 

The reason for this can be found of course in the EU Area of Freedom, Security of 
Justice (AFSJ), first developed as a separate pillar in the Treaty of Amsterdam and since 
fully integrated by the Treaty of Lisbon in 2009. 

The EU and the AFSJ, in particular, operate on the basis of a principle of mutual 
recognition or trust. In the words of the CJEU in Opinion 2/13 on accession to the ECHR: 

“Th[e EU] legal structure is based on the fundamental premise that each Member 
State shares with all the other Member States, and recognises that they share with it, a set 
of common values on which the EU is founded, as stated in Article 2 TEU. That premise 
implies and justifies the existence of mutual trust between the Member States that those 
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values will be recognised and, therefore, that the law of the EU that implements them 
will be respected” [36, § 168]. 

Action by the EU in the field of judicial cooperation in criminal matters may be 
affected by detention conditions across EU Member States since, without mutual 
confidence in the area of detention, EU mutual recognition instruments which have a 
bearing on imprisonment will not work properly. The EU Framework Decision on the 
European Arrest Warrant (EAW), for example, proceeds on the basis of this system of 
trust between the authorities of the State which issues a warrant (the issuing State) and 
those of the State which is intended to execute it (the executing State)1. 

However, the EAW Framework Decision also states that: “it shall not have the effect 
of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal 
principles as enshrined in Article 6 [TEU]’2.  

In 2016, in a landmark case called Aranyosi and Căldăraru, a German court asked 
the CJEU whether the possibility or probability of degrading detention conditions, 
resulting from a systemic deficiency in the prisons of the issuing Member State, permit 
the executing judicial authorities in another Member State to refuse to surrender the 
person subject to the EAW [22]? The EAWs in question had been issued by authorities in 
Hungary and Romania. 

In that case, the CJEU held that where the authority responsible for the execution of 
a warrant has in its possession evidence of a real risk of inhuman or degrading treatment 
of persons detained in the Member State where the warrant was issued, that authority 
must further assess that risk before deciding on the surrender of the individual concerned. 
That assessment should cover whether the risk derives from the general detention 
conditions in the Member State concerned (which risk cannot, in itself, lead to the 
execution of the warrant being refused) and whether there are substantial grounds for 
believing that the individual concerned will in fact be exposed to such a risk because of 
the conditions in which it is envisaged that he/she will be detained.  

The CJEU’s first engagement with conditions of detention in 2016 was followed by 
another preliminary ruling in 2018 in ML v. Generalstaatsanwaltschaft Bremen in 
relation to the execution of an EAW in order for the person subject to it to serve a 
custodial sentence in Hungary [27]. In that case the German executing authority had 
sought additional information from the issuing authorities in Hungary regarding where 
the sentence would be served. The question referred to the CJEU was whether, in cases 
of systemic or generalised deficiencies in the detention conditions in the prisons of the 
issuing Member State, the risk of inhuman and degrading treatment could be excluded 
merely because of the availability in the issuing Member State of a legal remedy enabling 
the person subject to the warrant to challenge the conditions of his detention. In addition, 
the CJEU had to address whether the risk assessment had to look at the conditions of 
detention in all the prisons in which the person concerned could potentially be detained 

––––––––– 
1 See Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender 

procedures between Member States [35, p. 1–20]. Other EU mutual recognition instruments of relevance would be Council 
Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to 
judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of 
their enforcement in the EU; Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the 
principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures 
and alternative sanctions; Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between 
Member States of the EU, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to 
provisional detention. 

2 See Article 1(3) of Framework Decision 2002/584/JHA. 



Síofra O’Leary 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70 59 

or those in which he is likely to be detained for most of the time and the role played by 
any assurances provided by authorities in the issuing Member State. 

In ML the CJEU did not itself address whether there were systemic deficiencies in 
prison conditions in Hungary. It proceeded instead on the basis presented by the referring 
court that there were. It held that the existence of effective legal remedies for detainees in 
the issuing State did not absolve the executing authority from the obligation to undertake 
an individual assessment of the situation of each person concerned. Citing the ECtHR 
decision in Domján v. Hungary, the Luxembourg court pointed out that the effectiveness 
of the remedy meant, on the one hand, that applicants had to exhaust it and in any event, 
the ECtHR had reserved the right to re-examine the effectiveness of the newly 
established remedy in the light of its application in practice [27, §§ 72–76]. In addition, 
the Luxembourg court stipulated that the executing judicial authority is required to assess 
only the conditions of detention in the prisons in which the person is likely to be 
detained. The assessment need solely relate to the actual and precise conditions of 
detention of the person concerned and account may be taken of an assurance issued by an 
authority in the issuing State that the individual concerned will not be subject to inhuman 
or degrading treatment. 

This dialogue between the two European courts regarding the interpretation of 
Article 3 ECHR and Article 4 of the EU Charter in the context of conditions of detention 
looks set to continue. 

In October 2018, the CJEU was asked whether, when an EAW request is being 
executed, the authorities in the executing State are required to ensure that the minimum 
standards established by the Strasbourg court in Muršić are observed in the State issuing 
the warrant and in which the person the subject of the warrant will be imprisoned or 
whether the EU requires higher standards such as those, for example, of the CPT (see 
above) [8]. It held that as regards, in particular, the personal space available to each 
detainee, the executing judicial authority must, in the absence, currently, of minimum 
standards in that respect under EU law, take account of the minimum requirements under 
Article 3 of the ECHR, as interpreted by the European Court of Human Rights. In 
calculating that available space, the area occupied by sanitary facilities should not be taken 
into account, while the calculation should include space occupied by furniture. Detainees 
must, however, still have the possibility of moving around normally within the cell1. 

VIII. Conclusions 
The repetitive nature of the Strasbourg case-law just described should not blind us to 

the fundamental character of the right which this Article 3 case-law seeks to protect. 
In Samaras and others v. Greece, for example, following a visit to one prison, the 

ombudsman of the Republic described the proportion of space to the number of detainees 
as being “absolutely intolerable”, with some detainees not enjoying, when standing, even 
as much as 1 m2 of space [43, § 60]. The CPT in its reports illustrate often in graphic 
detail what such prison life entails. 

Added to this are the other aggravating factors which often characterise the life of 
detainees in such facilities – poor light and ventilation, the absence of adequate sanitary 
facilities, fewer beds than inmates, little or no access to outdoor space or activities, poor 
food and infestations of different kinds [16, §§ 173–178]. 

––––––––– 
1 As you may know, Article 53 § 2 of the EU Charter, which was given binding legal force by the EU Treaty of Lisbon 

in 2009, provides for a correspondence clause such that where EU Charter ECHR rights correspond, “the meaning and 
scope of those rights shall be the same as those laid down in the Convention”. The explanations which accompany the 
Charter refer, moreover, to the case-law of the ECtHR [34, p. 17]. 
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The statistics, which this article has included, should not blind us either to the daily 
reality of what these cases entail. 

I explained above when and why the Court has recourse to the pilot judgment 
procedure and the significant improvements which those judgments have sought to 
achieve at national level. Whether this occurs will depend on the measures adopted, 
applied and maintained by the States in question, which it falls to the Committee of 
Ministers to supervise. 

In the 2018 Space 1 report published by the Council of Europe, in terms of prison 
density based on the number of inmates per 100 detention places, Greece, the Czech 
Republic, Portugal, Italy, France and Romania, to name but a few, all registered prison 
density figures above 100, rising to 120.5 in the case of Romania. 

In my own State, Ireland, which falls on the right side of the median in the Space 1 
report, one NGO recently reported that one women-only facility was at 196 % capacity. 
In some reports presented to a Council of Europe conference in 2019, one sees individual 
facilities in some States running at over 200 %. 

When concluding my presentation at the Lviv Forum I wished the participants, who 
came from all walks of Ukrainian judicial and legal life, every success in their important 
work applying the Convention. As the ECtHR has repeatedly emphasised, the subsidiary 
nature of the protection mechanism put in place by the Convention system means that 
primary responsibility for compliance with Convention standards remains with the 
Member States and within the Member States with national judges. Across Council of 
Europe States there is plenty of work still to be done [38, pp. 6–7]. 
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УМОВИ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 
ВІДПОВІДНО ДО ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 

З ПРАВ ЛЮДИНИ: МІНІМАЛЬНІ УМОВИ, ПІЛОТНІ РІШЕННЯ 
ТА ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

Сіофра О’Лірі 

Суддя Європейського суду з прав людини, 

F-67075 Страсбург Cedex, Франція, 

e-mail: Siofra.Oleary@echr.coe.int  

Проаналізовано сучасний стан практики ЄСПЛ щодо умов утримання в місцях 

позбавлення волі. Звернуто увагу на значну статистику таких справ, адже ЄСПЛ уже 

встановив приблизно 1 300 порушень статті 3 Європейської конвенції з прав людини 

через умови утрамання, які вважалися нелюдськими та принизливими.   

Знаковим є рішення ЄСПЛ у справі Муршич проти Хорватії, де роз’яснено стандарти 

Конвенції щодо наповнення тюрем. У рішенні підтверджено, що мінімальний рівень осо-

бистого простору становить 3 м2 на одну особу; пояснено, як обчислити мінімальну 

площу, розкрито особливості розгляду таких скарг та застосування презумпцій при 

вирішенні відповідних фактичних питань.  

Що стосується стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням, 

то є дві основні причини, через які Страсбурзький суд не прийняв його стандартів: (і) з 

одного боку, ЄСПЛ зобов’язаний враховувати всі відповідні обставини конкретної 

справи, тоді як інші міжнародні установи,  як, наприклад, цей комітет, розробляють 

загальні стандарти у цій галузі; (іі) з іншого боку, ЄСПЛ та Комітет виконують різні ролі. 

Комітет бере участь у превентивних діях, спрямованих на запобігання. Суд встановлює 

відповідальність у судових справах за порушення в окремих справах абсолютної забо-

рони, що міститься у статті 3. 

Відповідаючи на запитання про те, як ЄСПЛ опрацював таку велику кількість заяв, 

що стосуються умов ув’язнення та переповненості, автор звертає увагу на пілотну 

процедуру судових рішень, яка розроблена в Страсбурзі з 2004 року.  

Окрім того, навіть коли пілотну процедуру не застосовують, ЄСПЛ зазначає інди-

відуальні та загальні заходи щодо держав-відповідачів відповідно до статті 46 Конвенції. 

Що ж стосується України, то на початку 2020 року ЄСПЛ розглянув справу Сукачов 

проти України. Порушення статей 3 та 13 було визнано одноголосно, і ЄСПЛ уважав за 

доцільне застосувати пілотну процедуру у цій справі. У цьому відношенні Суд наголосив 

на існуванні розповсюдженої структурної проблеми, що є наслідком несправності 

української кримінально-виконавчої системи. Далі ЄСПЛ вказав на низку заходів щодо 

протидії цій структурній проблемі, а саме: зменшення кількості затриманих шляхом час-

тішого використання інших запобіжних заходів, оновлення ізоляторів. Що стосується 

ефективних засобів захисту, Суд закликав Україну створити незалежний орган для 

нагляду за ізоляторами та компенсації неадекватних умов тримання під вартою шляхом 

зменшення покарання відповідних ув’язнених або надання грошової компенсації.  

У статті окремо розглянуто наслідки розвитку практики ЄСПЛ на правову систему 

ЄС. У 2016 році у знаковій справі Араньосі та Кальдарару німецький суд запитав у Суду 

ЄС, чи може ймовірність неналежних умов утримання внаслідок системного дефекту у 

в’язницях держави-члена ЄС, що надала запит на арешт, дозволити компетентним 

органам в іншій державі не видавати особу на підставі європейського ордеру на арешт. 

Такі ордери були видані властями Угорщини та Румунії. У цій справі Суд ЄС уважав, що 

якщо орган, відповідальний за виконання ордеру, має докази реального ризику нелюдського 
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або принизливого поводження в державі-члені, де видано ордер на арешт, цей орган 

повинен додатково оцінити цей ризик перед прийняттям рішення про видачу особи. Ця 

оцінка має охоплювати питання того, чи виникає ризик зі загальних умов утримання у 

відповідній державі-члені (який сам собою не може призвести до відмови у виконанні 

ордера) та чи існують серйозні підстави вважати, що ця особа буде фактично підда-

ватися такому ризику через умови, в яких передбачається її утримувати. 

Ключові слова: утримання в місцях позбавлення волі, пілотна процедура, стандарти 

прав людини, прецедентна практика Європейського суду з прав людиню. 

Стаття: надійшла до редакції 10.06.2020 

прийнята до друку 12.06.2020 
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The current world crisis raised serious debate about the role and place of the information 

and communication technologies (hereafter “ICT”) in the parliamentary activities. The new 

advanced technologies play a pivotal role in maintaining the efficiency and public service value of 

digitalisation by creating optimal conditions for the exercise of parliamentary functions. Before the 

current global health crisis, vast majority of the national parliaments had neither the possibility for 

remote plenary and/or committee meetings, nor a possibility for remote (distance) voting. Even 

the parliaments of the countries that have been struck by terrorist attacks in recent decades have 

not introduced a system of remote (distance) meetings or voting in case of any real direct risks 

for the parliamentary functioning. 

Democracy is never accomplished or perfect in its nature; it is an ongoing process that is 

continuously faced with new challenges and needs to adapt itself to new contexts. The 

parliamentary system is one of the most impactful institutions in the modern world and is steeped 

in deep country's history. Consequently, all new steps must be taken with extreme caution. The 

article offers an analysis of the strengths and weaknesses aspects of the parliamentary 

functioning in a “virtual space”, as well as a description of new mechanisms and methods. 

Keywords: e-democracy, e-parliament, remote (distance) activities, remote (distance) voting, 

crisis COVID-19.  
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Introduction 
Today's pandemic has sharply raised debate about whether modern technologies 

could be successfully implemented in all spheres of democracy. In the current situation, 
we face new challenges for democracy: can we entirely replace democracy by electronic 
democracy (hereafter “e-democracy”)? Can three branches of government, legislature, 
executive, and judiciary function properly in the “virtual space”? What are the limits for 
the virtual existence of the State institutions? Are the new technologies the only 
instrument for the current pandemic crisis? 

However, the question of using digital technologies in democracy and its 
digitalisation arose long before the current crisis swept the world. E-democracy has been 
interpreted by the Committee of Ministers to encompass, in particular, e-parliament, e-
legislation, e-justice, e-mediation, e-environment, e-election, e-referendum, e-initiative, 
e-voting, e-consultation, e-petitioning, e-campaigning, e-polling, and e-surveying; it 
further makes use of e-participation, e-deliberation, and e-forums [20, p. 7]. 

The Inter-Parliamentary Union (hereafter “the IPU”) has published a comprehensive 
World e-Parliament Report 2018 (hereafter “the IPU's Report”) to help national 
parliaments ensure that their use of digital tools follows good practice [22]. The IPU's 
2018 Report offers a definition of e‑parliament, which is more consonant with the 
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expectations from parliaments operating during the current crisis. According to the IPU's 
Report, “[A]n e-parliament places technologies, knowledge, and standards at the heart 
of its business processes and embodies the values of cooperation, inclusiveness, 
participation, and openness to the people” [22, p. 5]. 

The IPU's Report concludes that digital technologies are now firmly embedded with 
clearly identified governance and technology practices in most parliaments. In parallel, 
while members remain politically committed to information and communication 
technologies (hereafter “ICT”), their managerial role is diminishing as ICT becomes 
more included in parliament's work. The legislative process and the processes of 
selecting, scrutinizing, and monitoring the representatives have all been transformed by 
digital tools. These tools range from sophisticated document management programs 
capable of tracking the progress of bills and amendments to online streaming of 
parliamentary proceedings, to the disclosure of open data to help the public hold their 
elected representatives to account. The Internet even transformed the voting process in 
plenary rooms: two parliaments, Paraguay and Spain, had systems enabling members to 
vote remotely during plenary sessions [22, p. 14‒15]. 

Apart from the above examination of e-parliament, there remains overlooked such 
an important aspect as the ability to integrate artificial intelligence (hereafter “AI”) into 
all parliamentary processes for modernisation, strengthening, and facilitating its 
activities. The Council of Europe actively promotes efforts to regulate digital 
technologies, including those based on artificial intelligence and its effects on society. In 
2019, the Committee of Ministers adopted the Declaration, which founded the first 
international instrument to formalise the substantial dangers of the capacity to manipulate 
algorithmic processes [6]. 

Since the last decade, there have been numerous discussions on different political 
and scientific levels regarding the use of artificial intelligence injustice [13]. Estonia, one 
of the leaders in the field of e-government, has developed and piloted an Artificial 
Intelligence software to hear and decide on small administrative claims disputes less than 
7,000 euros. The program is still just starting and could potentially be the very beginning 
of a global wave of AI in the judiciary. Another example is DoNotPay ‒ “robot lawyer” 
downloadable mobile app in the UK that makes use of artificial intelligence to provide 
legal services to all users free of charge. Also, predictive justice tools used in the US and 
tested in France. In 2018, the Council of Europe adopted the European Ethical Charter on 
the use of artificial intelligence in judicial systems and Guidelines on Artificial 
Intelligence and Data Protection, which emphasise the danger of discrimination in the 
judicial decision-making process [9]. However, the integration of digital technologies, 
including those based on AI, in the legislative branch, is much less examined and even 
less implemented in practice.  

In 2019, the European Centre for Parliamentary Research and Documentation 
(ECPRD) held its ICT2019 seminar at the Riigikogu of Estonia on Artificial Intelligence 
in parliaments [2]. Several ongoing projects have been presented there. For instance, the 
Brazilian Chamber of Deputies implements the “Ulysses” project. The system uses AI 
technologies that support parliamentary transparency by voice and face recognition, text 
classification, conversational or interactive bots, natural language processing, pattern 
recognition [21]. 

Any crisis as a phenomenon drives to crucial changes and extemporaneous 
improvements. Many international and national institutions have switched their activities 
to the “virtual space”, they continue their activities using specific working methods and 
have taken extraordinary steps to address the pandemic challenges. Owing to the current 
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situation, on 1 April 2020 the new judge of the ECHR elected in respect of Portugal, Ms 
Guerra Martins, made the solemn declaration to President of the Court by 
videoconference [18]; the six-month time-limit for the lodging of applications, under 
Article 35 of the European Convention on Human Rights, has exceptionally been 
suspended for three months running from 16 March 2020 [5]; numerous States lodged 
derogations in accordance with Article 15 of the European Convention [10]; the 
European Parliament's Bureau has agreed to allow an alternative voting procedure for the 
plenary session on 26 March 2020 (the Parliament has put in place measures for 
members to vote remotely in the plenary session); [7] in Romania candidates for 
ministers of the new government were heard remotely via videoconference; [8] local and 
mayoral elections in the UK will be postponed for a year to May 2021 due to the 
coronavirus outbreak [11]. 

The national parliaments, where the lockdown measures have been introduced, are 
looking for ways to organise continuous work without the real presence of the MPs in their 
Agora by introducing remote (distance) parliamentary activities, such as remote (distance) 
plenaries and/or committee meetings, remote (distance) voting or a system of proxy voting. 
Consequently, a new strategy for the e-parliaments in the time of exceptional e-democracy 
is essential for all states, because, as noted by the European Parliament President, Mr David 
Sassoli, “democracy cannot be suspended in the midst of such a dramatic crisis. Indeed, it 
is our duty, in these difficult times, to be at the service of our citizens. As legislators, we 
have the means, the possibility, and the duty to help” [17]. 

Remote activities of the Parliamentary Assembly: new mechanisms and 
methods. On 30 April 2020 the Bureau of the Assembly approved the first memorandum 
modifying the working procedures of committees in response to the exceptional situation 
of COVID-19 and authorised remote committee meetings [3]. 

At its meeting on 7 May 2020, the Bureau approved the second memorandum on 
arrangements for the conduct of such remote committee meetings, introducing 
supplementary working methods on a temporary basis in response to the exceptional 
situation of COVID-19 [1]. 

The Bureau of the Assembly decided to introduce supplementary working methods 
of committees, on a temporary basis, by authorising committees to use a remote 
consultation procedure for specific actions and to organise remote meetings. To this end, 
the memorandum specifies in detail the list of actions that a committee may undertake by 
consulting its members through a remote consultation procedure, and, by contrast, the list 
of decisions that can only be taken by a committee during a meeting (whether a 
“classical” or “remote” one), according to the Rules of Procedure. This does not alter the 
Assembly's Rules of Procedure.  

For instance, the decisions to be taken by the committees during remote meetings, 
which may not be subject to any derogation procedure, are: ‒ approval of a report and 
adoption of the draft text(s) contained therein (Rules 50.2 and 50.5); ‒ appointment of a 
rapporteur (Rule 50.1) or a general rapporteur (Rule 50.7); ‒ consideration of 
amendments to a report of the committee (Rule 34.9); approval of amendments to a 
report by another committee (Rule 45.4); ‒ setting up of a standing or ad hoc sub-
committee (Rule 49.2); ‒ election of the Chairperson or a vice-chairperson of the 
committee (Rules 46 and 47.3); ‒ removal of the Chairperson or a vice-chairperson of the 
committee (Rules 55 and 47.3); ‒ request for urgent procedure (Rules 51.1 and 52.1) or 
current affairs debate (Rules 53.2 and 53.6); ‒ request for an opinion from the Venice 
Commission; - decisions on the implementation of measures taken in the framework of 
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the Code of Conduct for Members of the Assembly; ‒ hearing of candidates for the post 
of judge to the European Court of Human Rights. 

At the same time, the inclusive list of committees' acts, which may be taken after 
written consultation of members, are the following: - examination of any document of 
which the committee “takes note” (information memorandum, outline report, 
introductory memorandum, preliminary draft report, work programme, replies by the 
Committee of Ministers to a recommendation, various institutional communications); ‒ 
examination of the rapporteur's proposals for action of which the committee “takes note” 
(decision on the organisation of a hearing; examination of the draft programme, where 
appropriate) or which it “authorises” (conduct of a fact-finding visit); ‒ decision on the 
organisation of a seminar or a conference (or any other similar event) and consideration 
of the draft programme; ‒ call for candidatures prior to the appointment of a rapporteur; ‒ 
call for candidatures and appointment of committee representatives for the institutional 
representation of the Assembly; ‒ committee authorisation for a member's participation 
in a meeting or outside event; ‒ decision to instruct the Chairperson, one of the Vice-
Chairpersons or, failing that, a member of the committee concerned, to present a report to 
the Assembly if the rapporteur is unavailable; - consultation of committees on the action 
to be taken on a motion for a resolution or recommendation (Rule 26.1); ‒ consultation of 
relevant committees on the admissibility of petitions (Rule 67.3); ‒ examination of 
candidatures for the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and 
Degrading Treatment or Punishment.  

Committee meetings are organised by videoconference via the multilingual 
conferencing platform KUDO with which the Council of Europe has signed a service 
contract. This platform allows to run the meeting using several languages (often five 
languages). The duration of each remote meeting is limited to 2.5 hours per half a day. 

The KUDO platform integrates a remote voting functionality accessible to members 
who may express their position on a given question by voting in favour, against or 
abstain. The in-built KUDO remote voting system may be used for any type of vote: a 
secret ballot vote as well as a roll-call vote. 

The only quasi derogation to the Rules of Procedure concerns the quorum: during 
remote meetings, a vote shall be valid only if at least one-third of the committee 
members took part in it, whereas during “classical” meetings any decision taken is valid 
regardless the number of members present. However, even this point is not a real 
derogation to the Rules of Procedure, as during “classical” meetings, if so requested by 
one-sixth of its members, the vote may be taken only if a majority of committee members 
are present [14, Rule 47]. 

Substantial risks of parliamentary activities in “virtual space”. The necessity of 
establishing temporary new working methods for parliamentary activities during the crisis 
like present lockdown is obvious. Each State has to determine the criteria for a “crisis” that 
will allow the mechanism of remote (distance) parliamentary activities to be launched and 
define which type of the decisions could be and could not be adopted by the national 
parliament. Nevertheless, it should be noted that at this stage there is a silent consensus that 
such a mechanism could be used only on a temporary and exceptional basis. 

On 25 March 2020 the IPU published the first information checklist with a country 
compilation of parliamentary responses to the COVID-19. The IPU shared the 
parliamentary practice in time of the COVID-19 crisis [4]. The majority of the 
parliaments massively reduced their activity to treat only matters of absolute necessity; 
some parliaments reduced the number of their meetings and held them remotely; certain 
parliaments (for example, the Norwegian Parliament) have reduced the number of MPs at 
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plenary meetings and during vote; some parliaments offer remote voting and virtual 
participation as the only option under consideration even in the context of plenary 
sittings; almost in all the parliaments the MPs were asked to maintain appropriate 
distance following public health advice; and only rare parliaments held plenary and 
committee meetings mostly in a usual way (Sweden). In this context, some rules of 
procedure have been suspended ‒ deadlines, physical presence in committee meetings, 
reduced committee workload (priority given to urgent cases and bills). 

One of the most advanced solutions was proposed by the Brazilian Senate, as they 
started the project aiming to transfer almost all parliamentary activities to “virtual space” 
even before the pandemic crisis. The Senate introduced the Remote Deliberation System 
(SDR), which was defined in the Rule of the Steering Committee No. 7, 2020 1 as “a 
technological solution that makes it possible to discuss and vote on matters, to be used 
exclusively in situations of war, social upheaval, public calamity, pandemic, epidemiological 
emergency, the collapse of the transport system or situations of force majeure that 
prevent or make it impossible for the Senators to meet in person in the National 
Congress building or in another physical location” [19, p. 8]. In other words, it is a 
solution to be used in exceptional situations to make it possible to discuss and vote on 
matters. The system is divided into two parts: a videoconferencing solution and a remote 
voting solution. A technological solution was added and developed specifically for the 
Federal Senate. Procedures, processes, and regulations have brought all these 
technologies together.  

The videoconferencing solution is essential to allow discussion of the matter. The 
members' images and speeches are streamed live. It is also possible to use the 
videoconferencing solution to hold voting. In this case, the members of parliament, one 
by one, state their votes, which are recorded separately. The electronic voting solution 
allows members to record their votes simultaneously through an application. It is 
possible to check the Voting Panel and change the vote, among other options. Electronic 
voting has its security improved by mechanisms such as confirmation by SMS message 
and the registration of a picture upon voting [19, p. 9‒10]. 

Conceptual considerations. Certain constitutions require the members of the 
national parliament to act in person in the performance of their duties and exclude the 
possibility of remote (distance) voting. This means that virtual activities would require 
constitutional amendments rather than simple decisions. These requirements arose from 
the very understanding of the concept of “Agora”, the core value of which is to “bring 
together” for common discussions. Parliamentary activities are the multifaceted process, 
and parliamentarians' visible work during the plenary sessions is only a small part of their 
daily activities.  

In many States, special status is given to the premises of the national parliaments, 
which reinforces the importance of the decisions taken by this body. Additionally, the 
essential question remains about the regulation of the relations between the members of 
parliament and lobbyists during the remote (distance) parliamentary activities.  

Furthermore, the plenary sessions and the voting process in certain national 
parliaments constitute longstanding traditions. They are surrounded by symbols and 
rituals, which are essential for the political culture in that State. The parliamentary 
procedure of many States has developed through continued use over the centuries and is 
often not written in the Rules of procedure. Thus, it is known as “custom and practice”. 
A prime example is the UK Parliament [15]. Moreover, the rules of procedure, in most 
parliaments, have strict requirements for introducing and considering draft amendments, 
adopting the order of business, and organising the debates during the meetings in plenary 
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and committees. Some of these procedural requirements and customs could be 
exceedingly difficult to transfer to the “virtual space”. 

The essential point is that the national parliaments should ensure that representatives 
are willing and able to engage in democracy by electronic means. MPs should have 
confidence in those means, and society should accept and respect the public-service value 
of such changes. Introducing new systems in parliamentary activities is always 
challenging and requires careful deliberation and planning. 

Remote (distance) voting is arguably the most challenging measure, as this new 
technology concerns the core of the decision-making process in the parliaments, in 
particular the casting and counting of parliamentarians' votes. Remote voting 
significantly reduces direct human control and influence in this process, but it also 
introduces a whole range of new problems. For instance, the question remains on how to 
guarantee that in the moment of distance voting, MPs were alone and in a clear state of 
mind or that they have not been forced or manipulated by a third party. Remote voting 
can be expected to trigger more criticism and opposition than any other ICT application 
in parliamentary activities. 

Any electronic voting systems should claim to offer a high degree of reliability, 
transparency, consistency, and resistance to malpractice. The use of electronic devices to 
count votes can provide accuracy and time effectiveness in the whole decision-making 
process. However, paper ballots can be physically examined, if necessary, in any post-voting 
disputes or any doubt about the solidity of the electronic voting system. Consequently, the 
combination of these two mechanisms could be the best solution, but overpriced. 

Confidentiality of remote (distance) parliamentary activities is another serious 
concern. Confidentiality standards could be ensured, for example, by the introduction AI 
system of voice, face recognition, or installing the system of fingerprint scanners. 
Nonetheless, it would solve only some problems and create additional concerns regarding 
privacy, administration, accountability, and data protection. It also is unsure whether all 
MPs would accept such radical changes in how they should modify their performance 
duties. Additionally, some members of parliament may have dilemmas based on their 
religious and philosophical convictions as regards sharing their privacy and getting 
numeric identities. Furthermore, it would be an unjustified risk to introduce untested new 
technologies in a short time without extensive discussion. 

Parliamentarians, who perform their duties from their own devices or unprotected 
networks from home, may involuntarily threaten data security (they may pay less 
attention to the requested security practices because of being at home). The inability to 
check whether MPs use secure devices to access files and general lack of control over 
data access may put the parliaments' protected database at risk. 

The system of proxy voting. Another solution that is implemented in different 
national parliaments is the system of proxy voting. This system is currently used, for 
example, in the French Parliament (both in Sénat and Assemblée Nationale). However, it 
should be noted that votes are, in principle, personal at the French National Assembly. 
Consequently, voting by proxy is only allowed in exceptional cases, and each MP may 
only vote by proxy in a very limited manner [16, chapter XIII]. 

This solution has certain drawbacks. First, the content and essence of representative 
democracy are to delegate powers to concrete elected members of parliament. Each 
delegate has been elected because of his/her qualities and authority in society, and the 
“second” delegation by proxy may raise legitimacy concerns. Second, parliamentary 
decisions are often accompanied by extensive discussions involving the majority of 
delegates. The main challenge for representative democracy in crisis is therefore to keep 
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its representation feature and to continue the practice of adopting decisions in 
considerable debate surrounded by political pluralism. Third, it may appear that vital 
decisions in the time of crisis will be adopted by a limited number of MPs selected 
randomly or based on hasty criteria and political dealings, instead of contemplated choice 
by population. 

Costs and expenses. Preparation and organisation of a transparent and well secure 
system of remote parliamentary activities, comprehensive controls, and accountability 
measures put in place could involve significant financial costs. A system with a high 
level of security and transparency can increase costs so much that the benefits of the 
remote parliamentary activities will no longer justify the expenditure. 

Final remarks. E-democracy is not a substitute for representative democracy, but it 
is additional and complementary to it. [12, §§ 7, 29]. This restrictive principle should 
govern any further approach to the development of parliament in “virtual space”. 

The general overview shows that the remote activities of the committee meetings are 
easier to operate than parliamentary plenary sessions. Thus, many national parliaments 
started to transfer their committee meetings to “virtual space”. To organise the remote 
voting system is the most challenging process; therefore, any new steps must be taken 
with extreme caution. The advantages of these technologies and techniques at the daily 
parliamentary activities could have substantial deficiencies and could lead to harm for 
democracy. It is the task of each national parliament to draw lessons from the temporary 
mode of operation during COVID-19 and to determine the most acceptable, democratic 
solution for the future. 
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ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ 
РАДИ ЄВРОПИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ 

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Є. Сушко 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: sushko12@gmail.com 

У цій статті досліджено питання організації нових методів у роботі національних 

парламентів та Парламентської Асамблеї Ради Європи під час пандемії. Проаналізовано 

слабкі та сильні сторони у функціонуванні національних парламентів у віртуальному 

просторі та порівняно зміни, що відбулися на національному і міжнародному рівнях. 

http://www.senado.leg.br/senado/hotsites/sdr/pdf/SDR_SF_DS_V162_eng.pdf
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Автор зазначає, що перехід усіх гілок влади до віртуального простору, так звану е-

демократію, обговорювали та досліджували задовго до кризи, пов’язаної з COVID-19. 

Щоправда, основоположний принцип е-демократії, який автор взяв за основу, зокрема 

про те, що е-демократія не є заміною представницької демократії та повинна лише 

доповнювати її, а також бути базою для розвитку, в реаліях сьогоднішньої пандемії 

обговорюється на усіх рівнях.  

З одного боку, повний перехід роботи національних парламентів у віртуальний 

простір може поставити під невиправданий ризик цінності та досягнення світової демо-

кратії, але, з іншого боку, національні парламенти мають продовжувати свою діяльність у 

будь-який час і особливо під час кризи. Аналіз ситуації показав, що на цьому етапі немає 

єдино правильної моделі функціонування національних парламентів у період кризи і те, 

що кожний парламент мав би розробити свої методи роботи, зважаючи на конституційно-

правовий устрій, власні процедури та політико-правові звичаї. Жоден парламент на 

момент пандемії не мав можливості повністю функціонувати у віртуальному просторі 

(проводити дистанційні пленарні слухання чи засідання комітетів, а також дистанційно 

голосувати). Наразі встановлена мовчазна згода на те, що перехід парламентів до 

віртуального простору є тимчасовим та винятковим. Проаналізовано систему делегу-

вання повноважень, яку зараз активно використовують у низці національних парламентів 

як альтернативу переходу до віртуальної роботи, та визначено її структурні недоліки. 

Ключові слова: електронна демократія, електронний парламент, дистанційна діяльність, 

дистанційне голосування, криза COVID-19. 
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

УДК 32-027.2 (075) 

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ 
ЯК ВАЖЛИВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

І. Бойко 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: boyko.ist@ukr.net 

Проаналізовано становлення політології як важливої навчальної дисципліни на 

юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Акцентовано увагу на важливості вивчення політології студентами-правниками. Розглянуто 

політологію як важливу соціально-гуманітарну науку про політику, її роль і функції в житті 

суспільства і держави. Зазначено, що це завдання може бути виконано значною мірою 

шляхом засвоєння студентами-юристами найбільш загальних закономірностей та особли-

востей формування політики, її теорії; характеристики функцій політичної системи та 

державної влади; функцій і характеру держави; сутність, форм та методів діяльності 

суб’єктів політики та закономірностей розвитку політичного процесу; аналізу проблем 

глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин. Показано, що становлення, розвиток 

та інституалізація політичної науки чи політології ‒ це тривалий, складний і багатогранний 

процес. Становлення і розвиток політології відбувався майже одночасно на різних конти-

нентах. Це свідчить про те, що вивчення і поширення політологічних знань було нагальною 

суспільною необхідністю, без цього неможливо досягнути високого рівня розвитку сус-

пільства і держави. 

На українських землях зародження політологічних знань, зокрема про політичну та 

державну владу, про сутність, закономірності, тенденції функціонування і розвитку полі-

тики, її місця і ролі в житті суспільства вперше відбулося у Львівському університеті, 

зокрема на юридичному факультеті, створеному 20 січня 1661 року. Серед навчальних 

дисциплін було передбачено вивчення політичної географії, яка давала знання про 

формування і розвиток політичної сфери життя суспільства, географічні умови та особли-

вості політичного устрою, внутрішньої і зовнішньої політики різних держав, міжнародні 

відносини і конфлікти, характеризувала багатостороннє зіставлення історії природи та 

історії людства. Вивчення політичної географії ґрунтувалося на працях французького 

юриста та філософа Жана Бодена.  

У складі юридичного факультету Львівського університету в австрійський період було 

створено чотири кафедри, зокрема кафедру політичних учень й австрійського законодавст-

ва. Навчальна програма юридичного факультету Львівського університету передбачала 

вивчення політичних наук на четвертому курсі, коли завершувалося навчання на факуль-

теті. Останній четвертий курс навчання на юридичному факультеті був підсумковим, тому 

вивчення політичних наук формувало у майбутніх правників глибоке розуміння сутності 

політичної та державної діяльності, важливості прийняття відповідальних рішень у галузі 

взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, а також рішень, 

пов’язаних із боротьбою за здобуття або утримання державної влади. Саме глибоке 
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оволодіння політичними знаннями на юридичному факультеті Львівського університету 

дало можливість багатьом випускникам правникам стати депутатами («послами») 

австрійського парламенту і Галицького крайового сейму та гідно представляти інтереси 

рідного народу в Австрії, а згодом Австро-Угорщині.  

Приєднання у 1939 році західноукраїнських земель до складу Української РСР 

відкрило нову сторінку в історії Львівського університету і його юридичного факультету. У 

1944 році на юридичному факультеті було створено кафедру теорії та історії держави і 

права, яка одна з перших на юридичному факультеті в радянський період ознайомлювала 

студентів з політичними знаннями. Після 1956 року на юридичних факультетах ввели нову 

наукову і навчальну дисципліну ‒ «Історію політичних і правових учень», яка досліджувала 

і до сьогодні продовжує вивчати історію виникнення та розвитку теоретичних знань про 

політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ політики, держави і 

права на різних етапах історії у різних народів, починаючи з ранньої державності і 

сучасності. Ця навчальна дисципліна стала окремим предметом в університетській 

дидактиці, яку викладали на юридичному факультеті на кафедрі теорії та історії держави і 

права, а з 2008 року на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Упродовж 1990‒2019 років викладання курсу політології на юридичному факультеті 

Львівського університету забезпечувала кафедра політології.  

У 2019 році рішенням Вченої ради юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка курс політології передано на кафедру історії держави, 

права та політико-правових учень юридичного факультету, який відіграє важливу роль у 

підготовці юристів високої кваліфікації. Цей курс читають на четвертому курсі денної і 

заочної форми навчання. Вивчення політології збагатить студентів юридичного факультету 

знаннями про способи і форми участі народу в політичному житті держави, дасть розу-

міння типів динаміки політичних процесів, розкриє зміст і шляхи формування політичної 

культури, різноманітність сучасних концепцій суспільного розвитку тощо.  

Ключові слова: політологія, навчальний процес, юридичний факультет, Львівський 

університет, Україна. 
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У сучасній Українській державі значну увагу приділено підготовці високо-
кваліфікованих спеціалістів-юристів, здатних продовжити традиції українського 
державотворення. А продовження цих традицій неможливе без глибоких знань з 
політології – важливої соціально-гуманітарної науки про політику, її роль і функції 
в житті суспільства і держави. Це завдання може бути виконано значною мірою 
шляхом засвоєння студентами-юристами найбільш загальних закономірностей та 
особливостей формування політики, її теорії; характеристики функцій політичної 
системи та державної влади; функцій і характеру держави; сутності, форм та 
методів діяльності суб’єктів політики та закономірностей розвитку політичного 
процесу; аналізу проблем глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин. 

Як відомо, становлення, розвиток та інституалізація політичної науки чи 
політології було тривалим, складним і багатогранним процесом. На думку вчених, 
становлення і розвиток політології відбувався майже одночасно на різних конти-
нентах. Це свідчить про те, що вивчення і поширення політологічних знань було 
нагальною суспільною необхідністю, без цього неможливо досягнути високого 
рівня розвитку суспільства і держави. 
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Історичні джерела свідчать, що формування знань про політику налічують 
близько двох з половиною тисячоліть, а на Сході, в Стародавньому Китаї та деяких 
інших країнах – ще більше. Однак у найрозвинутіших формах знання про політику 
виникло на європейському континенті, точніше – з політичної думки античності 
(«Республіка» Платона, «Політика» Аристотеля, «Про республіку» Цицерона). 
Упродовж двох з половиною тисячоліть відбувалося чимало наукових і науково-
популярних досліджень з різноманітних проблем політології, серед яких назвемо 
трактат Ф. Аквінського «Про государеве правління», працю М. Падуанського 
«Трактат про передання влади» (XIV століття), «Шість книг про республіку» 
Ж. Бодена, класичну роботу Н. Макіавеллі «Державець» [3]. 

Зародження політології як науки припало на другу половину XIX століття. У 
1857 році в Колумбійському університеті було створено кафедру історії та 
політичної науки, після чого почали діяти й інші кафедри політологічного профілю. 
Саме у 1857 році професор історії та політичної економії Френсіс Лібер започаткував 
читання курсу лекцій з політичної теорії в Колумбійському університеті, а 1880 року 
його наступник на посаді Дж. Берджес заснував при Колумбійському університеті 
школу політичної науки. У 1903 році створено «Американську асоціацію політичних 
наук» і засновано журнал «Аннали американської академії політичних наук». В 20-х 
роках XX століття з ініціативи Чарльза Вдварда Мерріама виникла «Школа 
політичних наук» у Чикаго, а згодом «Комітет з досліджень в галузі суспільних 
наук», серед завдань якого була фінансова підтримка найперспективніших проектів 
чиказьких учених. Однією з особливостей «Чиказької школи» було налагодження 
тісних взаємозв’язків зі суміжними дисциплінами: психологією, економікою, 
соціологією, антропологією, правом [3]. 

У Європі виникнення політичної науки як академічної дисципліни пов’язано з 
Німеччиною. Перші кафедри політології було відкрито при університетах 
Мюнхена (1814), Тюбінгена (1817) та Вюрцбурга (1822). В 1923 році у Франкфурті 
було створено «Інститут соціальних досліджень», який ввійшов до історії як 
«Франкфуртська школа політології». Перші кроки політології в Німеччині було 
зроблено під значним впливом класичної німецької філософії, зокрема праць 
І. Канта і Г. Гегеля. Однак незабаром політична наука в Німеччині пережила спад. 
Лише в 1946 році при університеті Кельна було створено першу кафедру 
політології, а в 1949 році створено «Німецьку вищу школу політики» [3]. 

Одна з найперших установ, яка спеціалізувалась у галузі політичних наук, 
була «Вільна школа політичних наук» (нині – Інститут політичних досліджень 
Паризького університету), створена 1871 року. Становлення британської школи 
політології пов’язують з часом заснування «Школи економіки і політичних наук» 
при Лондонському університеті. Згодом політологічні дослідження та навчання 
студентів з цієї спеціальності були запроваджені в Оксфордському, Кембриджсь-
кому; Манчестерському та інших університетах (наприкінці XIX – на початку XX 
століть). Уже значно пізніше, в 1950 pоці, була заснована «Асоціація політичних 
досліджень Сполученого Королівства» як філіал «Міжнародної асоціації політич-
ної науки». 

На рубежі XIX–XX століть італійські мислителі Гаетано Моска, Вільфредо 
Парето, обґрунтувавши «теорію еліт», зробили значний внесок у становлення італійсь-
кої політичної науки. Хоча, необхідно констатувати, потужний розвиток політології в 
Італії припадає на післявоєнний період і пов’язаний з іменами Бруно Леоні, Паоло 
Фарнеті та Джованні Сарторі. Останній, викладаючи в університеті Флоренції, відіграв 
вирішальну роль у формуванні італійської політичної науки [4, с. 5]. 
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У 1622 році в Упсальському університеті (Швеція) створено кафедру «Джона 
Скітте, професора дискурсу і політики», однак вона займалася філологічною 
проблематикою, зокрема дослідженням латинської та римської риторики. По-
справжньому політологічну проблематику у шведських вищих навчальних 
закладах досліджували тільки в другій половині XIX століття. Відповідні кафедри 
було створено в Лундському (1889), Ґетеборзькому (1901) і Стокгольмському 
(1935) університетах. Сучасні ж університетські факультети політичної науки 
сформувалися до 50-х років XX століття [4, с. 5]. 

На українських землях зародження політологічних знань, зокрема про 
політичну та державну владу, про сутність, закономірності, тенденції функціону-
вання і розвитку політики, її місця і ролі в житті суспільства вперше відбулося у 
Львівському університеті, зокрема на юридичному факультеті, створеному 20 січня 
1661 року. У складі Львівського університету серед чотирьох («facultatis») факуль-
тетів (теологічного, філософського та медичного) утворено і юридичний факультет 
«обох прав» (малося на увазі канонічне та римське право). У перший період 
існування Львівського університету в його структурі почали діяти зазначені у 
королівському привілеї факультети, у тому числі факультет «обох прав», на якому 
готували фахівців з канонічного і римського права. Щоправда, тоді факультети у 
сучасному їх розумінні як організаційних і навчально-наукових підрозділів універ-
ситету, котрі б передбачали створення кафедр, не існували, оскільки навчання 
проводилося за програмою єзуїтських шкіл, розроблених ще наприкінці XVI 
століття. У перший період існування Львівського університету (1661–1773 років) 
на юридичному факультеті «обох прав» викладали такі навчальні правничі студії 
(курси): основи римського права, публічне право, історія державного устрою, 
політична географія, «натуральне право», цивільне право (на основі коментарів до 
кодексу Юстиніана), адміністративний устрій європейських країн. Викладання 
проводили латинською мовою [13, с. 54‒56]. Як бачимо, серед навчальних 
дисциплін було передбачено вивчення політичної географії, яка давала знання про 
формування і розвиток політичної сфери життя суспільства, географічні умови та 
особливості політичного устрою, внутрішньої і зовнішньої політики різних держав, 
міжнародні відносини і конфлікти, характеризувала багатостороннє зіставлення 
історії природи та історії людства. Вивчення політичної географії ґрунтувалося на 
працях французького юриста та філософа Жана Бодена, котрий сформулював 
теорію впливу клімату на політичну поведінку людей. Він уважав, що виникнення 
різних форм держави залежало від географічного середовища, природних умов, які 
впливають на специфіку життя людей, їхні психологічні та інтелектуальні якості, 
особливості духовного складу, а отже, визначають доцільність певної форми 
держави. Згідно з його спостереженнями, народи, з огляду на свою психологію, по-
різному ставляться до проблем війни і миру, застосування сили та зброї, 
загарбання чужих та захисту власних земель. За свідченням Ж. Бодена, давні 
народи, які проживали у різних географічно-кліматичних умовах мали різні вдачу, 
здібності, риси характеру тощо. На думку французького вченого, народи півдня – 
хитрі, бережливі, релігійні, здатні до точних наук (математики, астрономії та ін.); 
народи півночі – хоробрі (але недостатньо мудрі), жорстокі, здатні до обробки 
металів, виготовлення зброї та ін.; народи центральних регіонів (Європа) – мудрі, 
розважливі, здатні до діалектики, торгівлі, політики, створення законів та ін. 
Мешканці Півночі, гірських регіонів створили демократію або виборні монархії, а 
Півдня і рівнини – монархії. Особливої уваги заслуговує його поділ народів на 
«здатних до політичного життя» і відповідно «не здатних». Саме ці міркування 
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Ж. Бодена мають пряме відношення до витоків етнополітології та етнопсихології 
[5]. Вивчення політичної географії було зумовлено суто практичними потребами – 
навчання студентів законодавству, вміння оперувати юридичними нормами в 
майбутній політичній діяльності. Тогочасні випускники юридичного факультету 
(«обох прав») Львівського університету реалізовували себе не лише у церковній та 
освітній діяльності, а й будували політичну кар’єру як сенатори та посли до 
Великого вального сейму, повітових і земських сеймиків, обіймали посади суддів 
гродських і земських судів та урядовців міських урядів тогочасної Речі Посполитої.  

Певні зміни у розвитку політичної науки відбулися після приєднання Гали-
чини до складу Австрійської монархії [2, с. 90‒91]. Значну увагу було приділено 
організації освіти, у тому числі вищої. Зважаючи на необхідність готувати для 
новоствореної провінції Галичини і Володимирії кадри різних спеціальностей 
(урядовців, суддів, учителів медиків, священиків), австрійський імператор Йосиф ІІ 
21 жовтня 1784 року видав Акт, яким Львівський університет був відновлений у 
складі чотирьох факультетів (філософського, юридичного, медичного і 
теологічного), а також гімназії, яка слугувала базою для комплектації студентів. 
Важливу роль у підготовці державних службовців (суддів, прокурорів, адвокатів, 
нотаріусів) покладали на юридичний факультет Львівського університету. У складі 
юридичного факультету Львівського університету в австрійський період було 
створено чотири кафедри, зокрема кафедру політичних учень й австрійського 
законодавства. Навчальна програма юридичного факультету Львівського універси-
тету передбачала вивчення політичних наук на четвертому курсі, коли завершу-
валося навчання на факультеті. У той час як здобуття фаху правника передбачало 
освоєння на першому курсі природного права, історії римського права й 
адміністрації, на другому – цивільного і кримінального права, на третьому – 
церковного права. Останній четвертий курс навчання на юридичному факультеті 
був підсумковим, тому вивчення політичних наук формувало у майбутніх правни-
ків глибоке розуміння сутності політичної та державної діяльності, важливості 
прийняття відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспіль-
ними групами, державами й народами, а також рішень, пов’язаних із боротьбою за 
здобуття або утримання державної влади. Саме глибоке оволодіння політичними 
знаннями на юридичному факультеті Львівського університету дало можливість 
багатьом випускникам правникам стати депутатами («послами») австрійського 
парламенту та Галицького крайового сейму й гідно представляти інтереси рідного 
народу в Австрії, а згодом Австро-Угорщині.  

Викладання політичних наук на юридичному факультеті Львівського універ-
ситету репрезентувала кафедра політичних учень й австрійського законодавства. У 
1806 році її перейменували на кафедру політичних учень і статистики. Упродовж 
існування цієї кафедри нею керували Домінік Кьофіль (1784–1798 роки), Йозеф 
Беєр (1798–1801 роки), Марек Готч (1801–1806 роки), Йозеф Рьорер (1806–1830 
роки), Міхал Штюгер (1830–1834 роки), Август Новак (1834–1838 роки), Едуард 
Томашек (1838–1847 роки), Ян Паздєра (з 1847 року) [13, с. 69]. 

Перший завідувач кафедри політичних учень й австрійського законодавства 
Д. Кьофіль доклав багато зусиль, щоб вона стала однією з провідних на факультеті. 
Д. Кьофіль закінчив юридичний факультет Віденського університету, зокрема, був 
учнем одного з провідних австрійських юристів Й. Зонненфельса. У 1784 році саме 
Д. Кьофілю доручили очолити новостворену кафедру політичних учень та 
австрійського законодавства, яка мала велике практичне значення для виховання 
керівних кадрів для Королівства Галичини та Володимирії. Будучи професором 
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цієї кафедри, Д. Кьофіль викладав стиль управління та статистику. Професорську 
посаду, він поєднував з іншою – був губернським радником. Зокрема, Д. Кьофіль 
став автором однієї з перших праць з історії держави та права Галичини, яка 
вийшла у світ у Львові 1791 року [9, с. 705]. 

У 1798 році кафедру очолив юрист Й. Беєр, який згодом став надвірним 
адвокатом у Відні [6, с. 82]. У 1806 році кафедра політичних учень й австрійського 
законодавства змінила назву на кафедру політичних учень і статистики. У 
1834 році її очолив А. Новак, який проводив статистичні дослідження, вивчав 
теорію статистики, європейське державознавство, статистику Австрійської держа-
ви, австрійське політичне законодавство і політичні науки. 

Наступним завідувачем та професором кафедри політичних учень і статистики 
був Е. Томашек. У той час на юридичному факультеті Львівського університету 
знаннями з політичних наук ділилися зі студентами такі викладачі: Максиміліан 
Фюгер викладав природне політичне право (1806‒1825); М. Нападієвич читав лек-
ційний курс загальне політичне право (1825‒1845); Фрідріх Руль викладав політич-
не право; професор Йозеф Вінівартер опублікував підручник «Довідник з політич-
ного та юридичного законодавства для Королівства Галичини та Лодомерії. Пер-
ший розділ: опис організації країни та адміністрації» («Handbuch der politischen und 
Justiz-Gesetzkunde für die Königreiche Galizien und Lodomerien. 1 Abteilung: 
Darstellung der Organisation des Landes und der Verwaltung») (Львів, 1826 р.) [7, с. 289]. 

Після революції 1848 року в Австрії відбулися зміни не тільки в державі, але і 
в організації університетського самоврядування та навчального процесу, управлін-
ня факультетів передано Радам професорів і деканам, введено нові навчальні плани 
тощо. За новим навчальним планом 1855 року на юридичному факультеті розши-
рювалося і поглиблювалося викладання історично-правових і політичних дисци-
плін (філософії та енциклопедії права, історії римського права та адміністрації, 
історії політичних наук). Розвиток нових політичних відносин збільшив інтерес до 
політичних наук, яке у навчальному плані зайняло одне з важливих місць. Велику 
увагу приділяли політичним наукам і енциклопедії права, що мали на меті 
ознайомити студентів з найважливішими політичними поглядами на державу і 
право в їхньому історичному розвитку. 

Одним із найвідоміших професорів й завідувачів кафедри політичних учень і 
статистики був доктор права Я. Паздєра. Переш ніж стати професором Львівського 
університету, Я. Паздєра працював суддею та адвокатом в Оломоуці, викладав у 
місцевому університеті. Будучи професором юридичного факультету Львівського 
університету, цікавився австрійським правом, політичною економією та фінансами, 
статистикою. Особливу увагу студентів він звертав на австрійське торговельне та 
вексельне право на території Королівства Галичини та Володимирії. У 1855 році 
Я. Паздєра очолив у Львівському університеті нову кафедру юридичного факуль-
тету – кафедру статистики та державних фінансів [6, с. 85‒86]. 

Зростання ролі політики в Австро-Угорщині позначилося на діяльності 
юридичного факультету Львівського університету. З 1869‒1870 навчального року 
факультет мав назву «факультет права і політичних знань» Львівського універси-
тету, який тоді називали Цісарсько-Королівським університетом ім. Франца-
Йосифа І [13, с. 73]. 

В останній чверті ХІХ – у першій третині ХХ століття на юридичному 
факультеті Львівського університету сформувалася наукова школа «політичне 
право», представниками якої були С. Стажинський, Е. Дубанович та ін., які читали 
політичне право студентам юридичного факультету Львівського університету. 
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Після розпаду Австро-Угорської монархії та поразки українців у польсько-
українській війні 1918–1919 років Східна Галичина була приєднана до складу 
Польщі. Уже 18 листопада 1918 року Міністерство віровизнань та освіти 
спеціальним розпорядженням оголосило, що бере Львівський університет під свою 
опіку, а 22 листопада 1919 року йому було надано ім’я польського короля Яна 
Казимира [10, с. 45‒46]. У перші роки існування Університет Яна Казимира у 
Львові складався з чотирьох факультетів. Юридичний факультет у той час 
називався факультет права та політичних наук, згодом – права. Навчання на 
юридичному факультеті (факультеті права) у 1919/20 навчальному році відбу-
валося на таких відділеннях: «загальні науки», «історія права», «судове право», 
«політичне право та суспільні науки». Одним із авторитетних викладачів на юри-
дичному факультеті був О. Бальцер, який досліджував історію політичного ладу 
Польщі, походження держави взагалі й у слов’янських народів зокрема. 

Приєднання у 1939 році західноукраїнських земель до складу Української РСР 
відкрило нову сторінку в історії Львівського університету і його юридичного 
факультету. У діяльності університету відбулися значні зміни, юридичний 
факультет було докорінно реорганізовано [8, с. 141]. Новим змістом наповнилися 
навчальний і науковий процеси. Уперше в новітній історії українська мова стала 
мовою юридичної освіти і науки [13, с. 97]. У 1944 році на юридичному факультеті 
було створено кафедру теорії та історії держави і права, яка однією з перших на 
юридичному факультеті в радянський період ознайомлювала студентів з політич-
ними знаннями. Після 1956 року на юридичних факультетах ввели нову наукову і 
навчальну дисципліну ‒ «Історію політичних і правових учень», яка досліджувала і 
до сьогодні продовжує вивчати історію виникнення та розвитку теоретичних знань 
про політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ 
політики, держави і права на різних етапах історії у різних народів, починаючи з 
ранньої державності і сучасності. Предметом «Історії політичних і правових 
учень» є держава, право й політика в їхньому ідеологічному відображенні у формі 
вчень, теорій, ідей, поглядів. Конкретними виразниками політичних, державно-
правових учень, теорій, ідей, поглядів є певні особи – філософи, юристи, політичні 
та державні діячі. Серцевиною «Історії політичних і правових учень» є вчення, 
основоположниками і творцями яких є мислителі – особи, які зафіксували своє 
ставлення до держави, права й політики у формі вчення, теорії – цілісної системи 
поглядів зі стійкими, логічними зв’язками [12, с. 734]. Об’єктом вивчення цього 
напряму є наукові погляди (доктрини) на феномен і природу держави та права за 
весь історичний період. Ця навчальна дисципліна стала окремим предметом в 
університетській дидактиці, яку викладали на юридичному факультеті на кафедрі 
теорії та історії держави і права, а з 2008 року на кафедрі історії держави, права та 
політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка.  

Вивчення «Історії політичних і правових учень» на юридичному факультеті 
Львівського університету одним із перших учених-правознавців активно займався 
Володимир Гаврилович Сокуренко, який після закінчення юридичного факультету 
Львівського університету став аспірантом, з 1953 року ‒ викладачем кафедри теорії 
та історії держави і права, з 1960 до 1990 років завідував кафедрою, а упродовж 
1962‒1968 років та 1972‒1977 років був деканом юридичного факультету 
Львівського університету. Основним напрямом наукових досліджень В. Г. Соку-
ренка були проблеми теорії держави і права, історії правових та політичних учень. 
Основні праці: «Основні напрямки в розвитку прогресивної державно-правової 
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думки на Україні: 16–19 ст.» (1958) (рос.), «Демократичні вчення про державу і 
право на Україні в другій половині XIX століття (М. Драгоманов, С. Подолинсь-
кий, А. Терлецький)»(1966), «Право. Свобода. Рівність» (1981, у співавторстві) 
(рос.), «Державно-правові погляди Івана Франка» (1966), «Суспільно-політичні 
погляди Т. Г. Шевченка (До 170-річчя з дня народження)» (1984) (рос.); «Політичні 
та правові погляди Івана Франка (До 130-річчя з дня народження)» (1986) (рос.) та 
ін. [1, с. 540]. Окрім В. Г. Сокуренка, авторитетним викладачем Історії політичних і 
правових учень на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень 
юридичного факультету був доцент Євген Михайлович Орач, який 2005 року 
опублікував ґрунтовний посібник «Історія політичних і правових учень: навчаль-
ний посібник (Київ: Атіка, 2005. 560 с.). У цьому посібнику представлено перекон-
ливу панораму світових учень про політику і право від найдавніших часів до 
сьогодення. Особливий інтерес становлять погляди на цю сферу людської 
діяльності провідних мислителів світу всіх часів. Посібник Є. М. Орача має до 
сьогодні популярність серед студентів, оскільки матеріал у ньому викладено 
широко, ґрунтовно, і водночас – дохідливо.  

На початку 90-х років ХХ століття відбувалися значні зміни в суспільних 
відносинах. Економічна і політична ситуація в Радянському Союзі продовжувала 
загострюватися, розгорталася національновизвольна боротьба в національних 
регіонах Союзу. Саме тоді у Львівському університеті імені Івана Франка відбува-
лося становлення кафедри політології. Це виявився складний період нашої історії, 
зумовлений тоталітарним режимом у колишньому СРСР. Тоді неоднозначно 
сприймали політологічну науку. Проте вже 1989 року деякі молоді викладачі 
університету читали на окремих факультетах лекційні курси з політології. У 
1990 році у Львівському університеті було утворено кафедру політології як загаль-
ноуніверситетську, з 1996 року вона перебуває у складі філософського факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 року на 
філософському факультеті відкрито спеціальність «Політологія» і кафедра стала 
випускаючою. Розширення кафедри зумовило її поділ у 2007 році на кафедру 
політології та кафедру теорії та історії політичної науки. Сьогодні навчання 
відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр». Підготовка майбутніх фахівців відбувається за спеціалізацією «політич-
ні інститути та процеси». Випускники одержують спеціальність «Політолог-
викладач. Магістр політології». 

Першим завідувачем кафедри політології у Львівському університеті був 
доктор історичних наук, професор Української академії політичних наук Остап 
Іванович Семків. Як завідувач кафедри він, по суті, своїм авторитетом захищав і 
відстоював недоброзичливе ставлення окремих партійних функціонерів щодо 
викладання політології у Львівському університеті імені Івана Франка. На ново-
створеній кафедрі проводилася активна робота і як наслідок у 1991 році викладачі 
кафедри під керівництвом О. І. Семківа підготували до друку навчальний посібник 
«Соціально-політичні проблеми суспільства», де було висвітлено декілька 
політологічних тем, які стосувалися політичної системи суспільства, держави, 
політичної культури політичних партій тощо. Великі організаторські здібності 
професора О. І. Семківа, виявилися і під час створення підручника з політології для 
університетської освіти. Остапові Івановичу вдалося створити колектив авторів із 
відомих українських науковців. Серед них були професори Михайло Васильович 
Костицький, Борис Аркадійович Гаєвський, Андрій Іванович Пашук, Володимир 
Йосипович Здоровега та інші. Підручник мав успіх. За один рік побачило світ 
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друге доповнене видання навчального посібника з політології під грифом Міні-
стерства науки і освіти України, цікаві розділи до якого написали професор 
Анатолій Феодосійович Карась та доцент Віталій Остапович Семків. 

Характерною рисою діяльності першого завідувача кафедри політології 
О. І. Семківа було його вміння організувати наукову та педагогічну діяльність 
кафедри. Наприклад, 1993 року завдяки його старанням було відкрито спеціалізо-
вану Раду із захисту кандидатських дисертацій, а згодом Раду із захисту док-
торських дисертацій, які він очолював. За час його керівництва радою було 
захищено 10 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій. У 1996 році 
колектив кафедри політології під керівництвом О. І. Семківа підготував до друку 
«Хрестоматію української політичної думки», у якій зібрано державницькі ідеї 
провідних українських учених – М. Драгоманова, І. Франка та інших політичних 
діячів України [14, с. 14‒16].  

Упродовж 1997‒2017 років кафедру політології на філософському факультеті 
Франкового університету очолював кандидат філософських наук, доцент М. В. По-
ліщук. З 2017 року кафедру очолив професор А. С. Романюк. На кафедрі політології 
філософського факультету Львівського університету працювали: доктор політичних 
наук, професор В. М. Денисенко, кандидат філософських наук, професор Г. М. Світа, 
кандидат філософських наук, професор Б. Л. Кухта, кандидат історичних наук, 
доцент В. І. Остудін, кандидат політичних наук, доцент Н. Ф. Ржевська, доктор 
філософських наук, професор А. Ф. Колодій, кандидат політичних наук, доцент 
Л. І. Старецька, кандидат політичних наук, доцент Л. Я. Угрин, кандидат політичних 
наук, доцент Ю. Р. Шведа. Сьогодні на кафедрі працюють професор А. С. Романюк, 
доценти М. В. Поліщук, О. Б. Шурко, Л. С. Скочиляс, Л. С. Мандзій, Л. О. Четвері-
кова, В. С. Литвин, Ю. М. Сліпецька, С. П. Була, асистенти І. Ю. Осадчук, А. С. Па-
нарін, І. І. Чміль, М. О. Лопата. Кафедра політології забезпечує викладання навчаль-
них курсів: політологія, історія зарубіжних політичних учень, політична географія і 
геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних 
систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія полі-
тичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика 
викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична 
культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, 
політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна 
політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими 
сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціаль-
ного управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, 
технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо [11]. Ця кафедра забезпечувала 
викладання курсу політології на юридичному факультеті Львівського університету 
упродовж 1990‒2019 років. 

У 2019 році рішенням Вченої ради юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка курс політології передано на кафе-
дру історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету, 
який відіграє важливу роль у підготовці юристів високої кваліфікації. Цей курс 
читають на четвертому курсі денної і заочної форм навчання. Вивчення політики у 
політології має міждисциплінарний характер і відображається у її інтеграції з 
іншими дисциплінами, насамперед з правом. Окрім традиційних для політології 
тем, під час викладання політології викладачі ґрунтовно висвітлюють методологію 
історії вчень про державу і право, політичну та правову доктрину і думку; 
закономірності виникнення та тенденції розвитку світової теоретичної думки про 
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державу та право, основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу, 
Середньовіччя, Нового і Найновіших часів; основні напрями сучасної політико-
правової ідеології, основні школи правознавства і державознавства на сучасному 
етапі, історію політико-правової думки України. Вивчення політології збагатить 
студентів юридичного факультету знаннями про способи і форми участі народу в 
політичному житті держави, дасть розуміння типів динаміки політичних процесів, 
розкриє зміст і шляхи формування політичної культури, різноманітність сучасних 
концепцій суспільного розвитку тощо. Сьогодні курс політології на кафедрі історії 
держави, права та політико-правових учень юридичного факультету викладають 
досвідчені вчені-правознавці, зокрема, професор Б. Й. Тищик, доценти А. В. Коль-
бенко, О. В. Липитчук, Т. Г. Андрусяк, А. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук, 
А. Ф. Коваль, Х. М. Моряк-Протопопова, які всі зусилля докладають для опану-
вання ґрунтовних політологічних знань, а також формування відповідального й 
активного громадянина, державотворця та патріота своєї держави.  
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The formation of politology as an important academic discipline at the Law Faculty of the 

Ivan Franko National University of Lviv is analyzed. Emphasis is placed on the importance of 

studying politology by law students. Politology is considered as an important social and 

humanitarian science of politics, its role and functions in the life of society and the state. It is 

noted that this task can be accomplished by law students to a large extent by mastering the 

most general laws and features of politics formation, its theory; characteristics of the functions 

of the political system and state power; functions and nature of the state; essence, forms and 

methods of activity of subjects of politics and laws of development of political process; analysis 

of global politics issues, in particular, international relations. It is shown that the formation, 

development and institutionalization of political science or politology was a long, complex and 

multifaceted process. The formation and development of politology took place almost 

simultaneously on different continents. This indicates that the study and dissemination of 

political science was an urgent social necessity, without which it is impossible to achieve a 

high level of development of society and the state. 

In Ukraine, the emergence of political science, in particular about political and state 

power, the essence, patterns, trends in the functioning and development of politics, its place 

and role in society first took place at the Lviv University, including the Faculty of Law, 

established January 20, 1661. The study of political geography, which provided knowledge 

about the formation and development of the political sphere of society, geographical conditions 

and features of the political system, domestic and foreign policy of different states, 

international relations and conflicts, characterized a multifaceted comparison of natural history 

and human history. The study of political geography was based on the works of the French 

lawyer and philosopher Jean Bodin. At that time, the graduates of the Faculty of Law («both 

rights») of the Lviv University realized themselves not only in church and educational activities, 

but also built political careers as senators and ambassadors to the Grand Sejm, county and 

zemstvo sejms, held positions of judges of city and zemstvo courts and government officials of 

the then Commonwealth of Poland. 

Certain changes in the development of politology took place after the accession of 

Galicia to the Austrian monarchy. An important role in the training of civil servants (judges, 

prosecutors, lawyers, notaries) was assigned to the Law Faculty of the Lviv University. 

During the Austrian period, four departments were established within the Law Faculty of the 

Lviv University, including the Department of Politology and Austrian Legislation. The 

curriculum of the Law Faculty of the Lviv University provided for the study of political science 

in the fourth year, when the study at the faculty was to be completed. The last fourth year of 

study at the Faculty of Law was final, so the study of politology formed in future lawyers a 

deep understanding of the essence of political and state activities, the importance of 

responsible decision-making in the field of relations between different social groups, states 

and peoples as well as struggle for the acquisition or retention of state power. It was the 

deep mastery of political knowledge at the Law Faculty of the Lviv University that enabled 

many law graduates to become deputies («ambassadors») of the Austrian Parliament and 
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the Galician Regional Sejm and worthily represent the interests of the native people in 

Austria and later Austria-Hungary. 

The annexation of the western Ukrainian lands to the Ukrainian SSR in 1939 opened a 

new page in the history of the Lviv University and its Faculty of Law. In 1944, the Department 

of Theory and History of State and Law was established at the Faculty of Law, which was one 

of the first to acquaint students with political knowledge at the Faculty of Law during the Soviet 

period. After 1956, the faculties of law introduced a new scientific and educational discipline – 

History of Political and Legal Doctrines, which researched and continues to study the history of 

the emergence and development of theoretical knowledge about politics, state, law, studies 

the process of human knowledge of politics, state and law at different stages of history in 

different nations, from early statehood and modernity. This discipline has become a separate 

subject in university didactics, which was taught at the Faculty of Law at the Department of 

Theory and History of State and Law, and since 2008 at the Department of History of State, 

Law and Political and Legal Teachings of the Ivan Franko National University of Lviv. 

In the early 1990s, there were significant changes in public relations. The economic and 

political situation in the Soviet Union continued to worsen, the national liberation struggle 

unfolded in the national regions of the Union. It was at that time that the Department of 

Politology at the Ivan Franko National University of Lviv was established. This formation took 

place in a difficult period of our history, due to the totalitarian regime in the former USSR. At 

that time, political science was ambiguously perceived. However, as early as 1989, some 

young university professors gave lectures on political science at some faculties. In 1990, the 

Department of Political Science was established at the University of Lviv as a general 

university department, since 1996 it has been part of the Faculty of Philosophy of the Ivan 

Franko National University of Lviv. In 1997, the specialty “politology” was opened at the 

Faculty of Philosophy and the department became a graduate. The expansion of the 

department led to its division in 2007 into the Department of Politology and the Department of 

Theory and History of Political Science. The Department of Political Science taught a course in 

political science at the Ivan Franko National University of Lviv until 2019. 

In 2019, by the decision of the Academic Council of the Law Faculty of the Ivan Franko 

National University of, the course of politology was transferred to the Department of History of 

State, Law and Political and Legal Teachings of the Law Faculty , which plays an important 

role in training highly qualified lawyers. This course is taught in the fourth year of full-time and 

part-time study. The study of politics in politology is interdisciplinary in nature and is reflected 

in its integration with other disciplines, especially law. In addition to traditional topics for 

politology, while teaching politology, teachers thoroughly cover the methodology of the history 

of doctrines about the state and law, political and legal doctrine and thought; regularities of 

origin and tendencies of development of world theoretical thought about the state and law, the 

basic political and legal doctrines of the Ancient world, the Middle Ages, New and Modern 

times; main directions of modern political and legal ideology, basic schools of jurisprudence 

and political science at the present stage, history of political and legal thought of Ukraine. The 

study of politology will enrich law students with knowledge about the ways and forms of 

people’s participation in the political life of the state, give an understanding of the types of 

dynamics of political processes, reveal the content and ways of forming political culture, 

diversity of modern concepts of social development. 

Keywords: politology, educational process, Faculty of Law, Lviv University, Ukraine. 
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Статтю присвячено проблемам сімейного права на східних землях ІІ Речі Посполитої. 

Вони виникли передусім тому, що не було проведено кодифікації сімейного права, дію 

якого б поширили на усю територію держави і браку єдиної цивільної юрисдикції у сімейних 

справах не зважаючи на форму шлюбу, як це передбачав проект К. Лютостанського. 

Судова практика церковних судів спричинилася до появи шлюбів, які були недійсними і 

поширення такого явища, як легальна бігамія. Порушення норм права, що регулювали 

юрисдикцію церковних судів у справах про розірвання шлюбу чи визнання його недійсним, 

а також взаємне невизнання рішень церковних судів одного віросповідання церковними 

судами іншого віросповідання стали причиною появи територій названих «мекками 

розлучень». Сказане стосується Православної і Протестантської церков, що діяли на сході 

ІІ Речі Посполитої. Беручи це до уваги, метою дослідження є спроба комплексного аналізу 

чинників, що дестабілізували сімейне право на цих землях. Для досягнення мети 

передусім використано історико-правовий метод. 

Ключові слова: легальна бігамія, російська окупація, міжвоєнний період, чоловік, цер-

ковний суд, укладення шлюбу, розлучення. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.088 

Вступ. Після відновлення незалежності у 1918 році Польща, з метою забезпе-
чення правопорядку, зберегла на своїй території дію законодавства держав-
окупантів [9, c. 501: 5, c. 263‒264], тож на сході ІІ Речі Посполитої (віленське, 
новогрудське, поліське, волинське воєводства, та гроденський, вовковський, біло-
стоцький, більський і сокальський повіти білостоцького воєводства) діяло 
канонічне сімейне право. Цивільне право, що теж застосовувалося на території 
східних земель ІІ Речі Посполитої, передусім том Х Зводу законів Російської 
імперії з подальшими змінами і доповненнями (далі ЗЗ) [Dz. U. 1927, Nr 31, poz. 
258; 28, c. 28‒36; 31, c. 169‒170; 12, c. 509‒513]. Успадковане по державах-
окупантах право трактували як іноземне, але дільничне польське право [34, 
c. 67‒69; 4, c. 170]. Тривалий період анексії був причиною відсутності у Польщі 
власних нормативних актів, які б могли замінити австрійські, російські чи прусські 
кодекси. Давнє польське право, що діяло до поділів, було вже застарілим і цілком 
не пристосованим до тогочасних реалій суспільного життя, крім того, польська 
спільнота про нього вже забула, отож, і сприймала як дещо чужорідне. Поділ на 
дільниці (відповідно до зон окупації) і діючі в них окремі системи права 
сформували свідомість мешканців Речі Посполитої, що знайшло своє відображення 
у роботі над кодифікацією сімейного права міжвоєнної Польщі. Тут варто 
зауважити, що третє читання проєкту сімейного кодексу, автором якого був 
К. Лютостанський, відбулося 23‒29 жовтня 1926 року, а сам проєкт був ухвалений 
Кодифікаційною комісією 4 жовтня 1927 року. Згодом його довго розглядали на 
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рівні Підкомісії. Комітет організації праці ухвалив кінцеву редакцію проєкту 
28 травня 1929 року, яку передали на розгляд Міністру юстиції 4 грудня 1929 року. 
Обґрунтування проєкту сімейного кодексу опублікували 9 грудня 1931 року, однак 
прийнятий він не був. Уряд, з огляду на суспільну думку, зокрема його кон-
сервативна частина [детальніше: 13, c. 415‒416 та 14, с. 756‒759], відмовився від 
проєкту як основи діючого сімейного права Речі Посполитої. Комісія ж своєю 
чергою постановила, що її варіант є закінченим, остаточним і доопрацювання не 
потребує [детальніше: 15, c. 195‒206]. У підсумку сімейне право міжвоєнного 
періоду не уніфікували, хоча такі спроби і робили [29; 24, с. 79‒85; 19, с. 47‒71]. 

Юрисдикція церковних судів. Діяльність церковних судів регламентували вну-
трішні приписи, характерні для певного віросповідання чи релігійного об’єднання, 
одночасно право здійснювати судочинство у цивільних справах віруючих було 
компетенцією загальних судів. У розумінні цивільного права приписи окремих 
віровчень становили його невід’ємну частину, тобто вони були санкціоновані 
державою, що на практиці мало наслідком абсолютну відсутність нагляду за діяль-
ністю у сфері права релігійних об’єднань та їхніх членів, і передусім це стосувалося 
юрисдикції у сфері стосунків, що виникали з факту укладення шлюбу, бо ж останню 
доручили виконувати церковним судам. Партикуляризм у праві уможливив існу-
вання відмінних причин розірвання шлюбу для кожного віросповідання.  

На території східних земель ІІ Речі Посполитої відповідно до ЗЗ православне 
віросповідання було у привілейованому становищі, а тому на цій території плекали 
православ’я. Зокрема, шлюби православного з римо-католиком у присутності 
римо-католицького священника, вважалися недійсними, до моменту поки по-
дружжя не отримає «благословення від православного священника» (ст. 72 ЗЗ). 
Таке становище Православної церкви суперечило волі законодавця, що у 114 ст. 
березневої конституції визначив провідне становище римо-католицького віро-
сповідання з-поміж інших визнаних державою віросповідань. Православна церква 
у своїй діяльності керувалась ст. 115 березневої конституції, а тому не визнавала 
примату Католицької церкви [Конституція Речі Посполитої Польської, (Dz. 
U. 1921, Nr 44, poz. 267)]. Варто зазначити, що відповідно до висновку Верховного 
суду від 8 листопада 1926 року, [І С 260/25 (39, Nr 172/26)] норми права, що 
забезпечували переваги віросповідання православного над іншими віроспові-
даннями втратили свою чинність з моменту відродження польської державності 
[27, c. 15‒32]. Отож, тимчасові приписи (достатньо поверхневі), що мали на меті 
врегулювати становище проросійської Православної церкви багато років були 
єдиною нормативною базою, що регулювали відносини Речі Посполитої і цієї 
Церкви, і це мало наслідком створення широких меж, у яких могла діяти церковна 
адміністрація. Вказане вище було причиною прагнень до відокремлення право-
славної церкви у Польщі як автокефальної, без московського керівництва. Лише у 
1938 році президент Речі Посполитої декретом окреслив відносини Держави і 
Польської Православної Автокефальної Церкви [Dz. U. 1938, Nr 88, poz. 597]. 
Вміщені у ньому положення фіксували стан речей, що існував до того (постанови 
Святого Собору Російського Церкви Православної у 1918 році та ухвали Святого 
Синоду Автокефальної Православної Церкви в Польщі від 1925‒1928 років), за 
якими

 
Польська Автокефальна Православна Церква зберегла єдність зі Загальною 

Східною Православною Церквою у справах догматичних і канонічних, зали-
шаючись при цьому незалежною від будь-якої закордонної світської чи духовної 
влади [36, c. 599‒605]. 
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2Важливими правовими нормами, які впливали на правовий статус подружжя 
у Православній церкві були приписи ст. 73 i 741 ЗЗ. У першій з названих статей 
зазначали, що якщо хтось із подружжя був православного віросповідання, то 
повноважним судом, до компетенції якого належало вирішення питання про 
існування шлюбу і його розірвання був церковний суд Православної церкви. У 
наступній з названих статей йшлося про мішані християнські подружжя (непра-
вославні). Визначали, що повноважним судом для встановлення факту існування 
шлюбу, його дійсності був суд того віросповідання, священник якого надав 
благословення на укладення шлюбу, а в справах про розлучення повноважним 
судом вважали суд тієї церкви, до якої належав відповідач [16, c. 5; 25, c. 396‒397; 
38, c. 587‒588]. Прийняті таким шляхом рішення були обов’язковими для кожного 
з подружжя. На вказані приписи Католицька церква не зважала і розглядала усі 
справи, що стосувалися шлюбів та розлучень осіб, хрещених нею. Не впливала на 
ситуацію і пізніша зміна віросповідання, брали до уваги лише факт укладення 
шлюбу католицьким священником. Отже, католицькі церковні суди розглядали 
справи, що належали до підсудності церковних судів решти віросповідань [33, 
c. 596; 31, c. 172; 35, c. 1115]. Свою компетенцію вона також поширила на союзи 
між католиками і нехристиянами. У таких випадках щоразу приймали рішення про 
недійсність шлюбу, укладеного некатолицьким священником. Однак досить часто 
траплялися ситуації, у яких єпископські суди всупереч своїй винятковій судовій 
підвідомчості відмовлялися розглядати справи позивачів про розлучення, моти-
вуючи це внутрішніми правилами, оскільки вважали, що вирішення цієї справи не 
належить до їхньої підсудності. На практиці позивач, який з причин, що від нього 
не залежали, не міг вирішити свою справу у законний спосіб, подавав позов про 
розлучення до іншого церковного суду з метою отримати фактичне розлучення, 
яке з погляду цивільного права не було законним [8, c. 112‒113; 37, c. 112]. 

Тут доречно буде звернути увагу на правила, якими керувався консистор 
Вільнюської Євангельської Реформованої Церкви у Речі Посполитій (Литовська 
спільнота), оскільки його діяльність стала причиною появи такого явища, як 
«легальна бігамія (двоєженство)» у міжвоєнній Польщі. Церковний суд Литовської 
спільноти розглядав справи про розірвання шлюбу, укладеного відповідно у 
визначеній законом формі, якщо бодай один із подружжя сповідував кальвінізм. 
Церковна консисторія Литовської спільноти у разі прийняття такого рішення 
керувалася нормами Порядку богослужінь, зокрема каноном 2 Синоду 1928 року, 
що регулював юрисдикцію церковного суду [35, c. 1153–1154]. З цього випливає, 
що вільнюський консистор розповсюджував свою цивільну юрисдикцію на осіб 
інших віросповідань, на яких поширювались інші релігійні приписи. У судовій 
практиці цього суду не брали до уваги, священник якого віросповідання благо-
словив шлюб, а зважали лише на факт чи на момент розлучення бодай один із 
подружжя був прихожанином Євангельської Реформованої Церкви. Найпоширені-
шими спорами про компетенцію, були спори про розлучення подружжя римо-
католиків, що уклали шлюб у Римо-католицькій церкві, а згодом один із подружжя 
змінив віросповідання на євангельське реформоване і подав до вільнюського 
консистора позов про розлучення з дружиною-католичкою. Вільнюський консистор 
трактував це так: західна губернія російської імперії – це територія Вільнюської 
Євангельської Реформованої Церкви, а тому її широка юрисдикція ґрунтувалася на 
положеннях березневої конституції 1921 року (що гарантувала рівноправ’я 
віросповідань) та конкордаті підписаному з Апостольською Столицею у 1925 році, 
за яким канонічне право визнавали системою норм права, які були підставою 
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визначення юрисдикції і здійснення церковної влади, що, на думку консистора, 
дозволяло окремим релігійним організаціям, визнаним державою у своїй внут-
рішній діяльності застосовувати норми канонічного права без жодних обмежень. 
Наочною ілюстрацією буде випадок вільнюського консистора К. Остахевіча, якого 
за прийняття до спільноти польських громадян, що змінювали віросповідання 
винятково з метою отримання розлучення (тобто тих, які не відчували жодної 
потреби у духовних практиках новообраної релігії), було відлучено від Церкви. 
Разом із консистором від Церкви відійшли і його прихильники, прихожани 
Віленської церкви. Згодом, пастор долучився до Варшавської спільноти й у 
1933 році створив свій осередок у Вільнюсі. 

Все ж таки церковний суд Євангельської реформованої церкви у випадку, коли 
один із подружжя був прихожанином Римо-католицької церкви, вважав необхід-
ним повідомляти відповідний єпископський суд про розгляд справи про розлучен-
ня подружжя, укладеного за католицьким обрядом. Отримавши таку інформацію 
Римо-католицька церква делегувала свого представника (депутата) для партисипації у 
процесі розлучення, який у рішенні про розлучення, як правило, висловлював 
votum separatum (окрему думку) з мотивів неможливості розлучення для католика. 

Без сумніву, церковні суди не визнавали рішень церковних судів інших 
віросповідань, що породжувало колізії судових рішень. Ці суди конкурували між 
собою, «виривали» справи, що належали не до їхньої підсудності, а як наслідок 
їхнє рішення не створювало жодних правових наслідків з погляду цивільного 
права. Церковні суди приймали рішення у тій самій справі, проголошуючи різні 
рішення і цим порушували принцип остаточності рішення (res judicata)

 
[18, 

c. 257‒260; 11, c. 229‒247]. Це призводило до того, що виникали ситуації, коли 
шлюб, формально розірваний чи визнаний недійсним, продовжував існувати, адже 
Верховний суд своїм рішенням від 8 листопада 1926 року створив прецедент. 
Позиція Суду була такою: не може ітися про застосування принципу res judicata 
для рішень, що не існували з погляду цивільного права, а саме такими були 
рішення, видані з порушенням законів, що встановлювали компетенцію судів [I C 
260/25]. Доручення церковним судам виносити рішення у цивільних справах без 
можливості контролювати правильність виданих ними рішень на практиці 
призводило до виникнення фіктивних юридичних становищ, що не мали тих 
юридичних наслідків, яких бажали сторони процесу. На жаль, скасовувати 
помилкові рішення церковних судів не належало до компетенції державних судів, 
бо перші не належали до судів загальної юрисдикції, а були незалежними судами, 
підпорядкованими окремим Церквам [8, c. 116]. Юридичні колізії, що виникали у 
разі розірвання змішаних шлюбів, вирішив Верховний суд і у висновку Загального 
зібрання Вищого суду від 24 листопада 1928 року [Nr O.Z. 1/23 O.S.P. 133/III

 
] 

вказав, що у випадку, коли позивачем був католик, а відповідачем особа, що 
сповідувала євангелізм, повноважним судом для прийняття рішення про 
розлучення був євангельський суд, який допускав розлучення. У випадку, коли 
позивачем у справі виступав той з подружжя, що змінив віросповідання на 
євангельське, повноважним судом був Єпископський суд. У такому випадку 
прийняття рішення про розлучення було неможливим, бо канонічне право не 
передбачало можливості прийняття рішення про розірвання шлюбу. Верховний суд 
чітко зазначив, що рішення, прийняті з порушенням підсудності «не мають жодних 
юридичних наслідків. Оскільки розірвання шлюбу є одночасно релігійним актом, 
як і юридичним фактом у розумінні цивільного права, тому рішення про розлу-
чення, прийняте з порушенням вимог підсудності вважатиметься нікчемним». 
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Окрім того, Верховний суд зазначив, що церковний суд не може виходити за межі, 
чітко окреслені цивільним правом, адже в протилежному випадку «держава не 
буде визнавати рішення церковного суду». Також Верховний суд зауважив, що 
оцінку державними судами підсудності справ церковним судам не варто вважати 
втручанням у цивільну юрисдикцію церковних судів, адже державні суди не прово-
дили оцінку обґрунтованості та вмотивованості рішення прийнятого церковним 
судом, а лише перевіряли чи не були порушені норми цивільного законодавства, 
що забезпечували законність рішення церковного суду»

 
[20, c. 751‒754]. 

Шлюборозлучна міграція населення Польщі. Доцільно зазначити, в міжвоєнний 
період у Польщі не було правових норм, що могли б подолати правові колізії в 
законах та підзаконних нормативних актах, що досить незграбно намагалися замі-
нити регулювання приватних відносин нормами права, яке було чинним у держав-
окупантів. Як мовилось у висновку Верховного суду: «Неузгодженість матеріаль-
ного і процесуального законодавства, що регулювало сімейні відносини, яка 
спостерігалась у різних дільницях держави, мала наслідком, що рішення обов’яз-
кове до виконання відповідно до законодавства однієї дільниці було безумовно 
чинним і на території іншої дільниці. Тож поширення обов’язковості рішення, 
прийнятого на підставі законодавства, чинного на території однієї з дільниць, на 
інші дільниці мусило спричинити хаос, про який свідчить факт, що принцип 
нерозривності шлюбу, укладеного між католиками і взагалі неможливості розпо-
чати шлюборозлучний процес між таким подружжям, який містився в австрійсько-
му цивільному кодексі, фактично був ліквідований рішеннями церковних судів, 
виданих на підставі законів, чинних на території дільниці, що свого часу була під 
російською окупацією» [C II R 351/ 33, 39, Nr 1934/108]. Існуючу прогалину в праві 
усувала тогочасна судова практика, насамперед практика Верховного суду. Лише 
на підставі закону від 2 серпня 1926 року «Про порядок законодавчого 
регулювання цивільних відносин у Польщі (Право приватне міждільничне)»

 
[Dz.U. 

1926, Nr 101, poz. 580] було припинено дію права колишніх держав-окупантів, що 
діяло до того часу. Згідно з рішенням Верховного суду від 23 жовтня 1936 року [III 
C 888/36, 39, 1937, poz. 174] «Право приватне міждільничне, як право що цілком 
самостійно регулює певні правовідносини, не може за аналогією застосовуватися 
щодо правочинів, які були вчинені до набуття ним чинності, до цих правочинів 
слід застосовувати норми приватного права, яке містилось у цивільних кодексах, 
що обули чинними у той час» [8, c. 110‒111; 21, c. 278‒288]. 

Основною причиною невизначеного правового статусу окремих громадян у 
сфері сімейного права було поширення міграції населення з одних дільниць Речі 
Посполитої до інших, оскільки остання впливала на визначення повноважного суду 
у конкретній сімейній справі. Порядок визначення повноважного суду був врегу-
льований розпорядженням Президента Речі Посполитої від 6 лютого 1928 року 
«Законодавство про загальний судоустрій» [Dz.U. 1928, Nr 12, poz. 9]. Відбувалося 
це так, оскільки відповідно до ст. 2 згаданого закону від 2 серпня 1926 року 
чоловік отримував нові права у сфері сімейного права через рік після зміни місця 
проживання, а відповідно до п. 1 і 2 ст. 3 цього закону місцем проживання 
дружини визнавали місце проживання її чоловіка, тож на неї поширювалася дія тих 
норм права, що були обов’язковими для нього. Дружина мала право на роздільне 
проживання з чоловіком у місці, визначеному судом лише у випадку прийняття 
щодо подружжя рішення про сепарацію (роздільне проживання) чи у випадку, коли 
місцезнаходження її чоловіка було невідомим або його було визнано недієздатним 
(у такому разі над ним встановлювали опіку і він втрачав свою доміцилію) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19261010580
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19261010580
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[I. C. 777/28, 39, 1929, poz. 85]. Чоловік, як привілейована сторона, мав право 
самостійно змінити проживання, обравши дільницю, де діяли вигідніші для нього 
закони, що поширювались і на дружину та у розумінні ст. 17 і п. 1 і 2 закону від 2 
серпня 1926 року були спільним для подружжя правом, на підставі якого варто 
було приймати рішення про розлучення. Треба наголосити, що для подання цивіль-
ного позову стосовно шлюбу, в якому бодай один із подружжя мав польське грома-
дянство, повноважним вважали суд за місцем їхнього останнього спільного про-
живання, якщо бодай одне з подружжя продовжувало там проживати [2, c. 614]. 
Інакше повноважним вважали суд за місцем проживання відповідача і насамкінець 
позивача (ст. 43 Цивільного процесуального кодексу) [Dz. U. 1930 Nr 83 poz. 651]. 
Норми міждільничного права поширювалися і на шлюби, укладені державою, в 
присутності чиновника, що реєстрував акти цивільного стану, укладені після набрання 
чинності вказаного закону, та на шлюби польських громадян, на яких поширювалася 
дія російського права, які були зареєстровані державою до набрання чинності закону 
про міждільничне право, якщо шлюбні стосунки тривали далі, а сам шлюб не був у 
встановленому порядку розірваний чи визнаний недійсним [38, c. 596]. 

Доречно вказати, що з 25 червня 1929 року Польща приєдналася до Гаазької 
міжнародної конвенції, що регулювала колізії законів та визначала юрисдикцію 
стосовно розірвання шлюбів і сепарації [Dz.U. 1929, Nr. 80, poz. 594; Dz.U. 1929, Nr. 
80, poz. 595; Dz. U. 1929, Nr 80, poz. 597]. У польському законодавстві вказані норми 
міжнародного права мали таке ж значення, як і національне законодавство. Було 
передбачено, що вказана конвенція набере чинності через три роки. Саме вона стала 
взірцем для польського законодавця при редагуванні польського права у сфері 
сімейного права. У разі співставлення тексту гаазької конвенції та польського закону 
«Про право приватне міждільничне» очевидно, що законодавець імплементував 
норми міжнародного права шляхом спеціальної трансформації, перетворення норм 
міжнародного права на норми національного права через їхнє залучення у відповідні 
акти. Тож порівнювані тексти відрізняються лише дрібними деталями. 

Верховний суд постановив, що бажання розлучитися в особи виникає з мо-
менту подання позову про розлучення і триває протягом розгляду справи в суді. 
Тому зміна місця проживання з подальшим переходом під дію іншого дільничного 
права до винесення рішення по суті справи змінює правові підстави, якими 
керується суд при прийнятті рішення. Отож, Верховний суд постановив, що 
законодавча вимога про річне проживання на території дільниці вважалася вико-
наною, якщо рік минав на момент оголошення рішення у справі, а не на момент 
подання позову [C. III. 836/35, 39, Nr 1936/287; 8, c. 111–112; 32, c. 171]. 

Тут варто звернути увагу на питання проживання дружини. Відповідно до 
діючого права на неї було покладено обов’язок слідувати за чоловіком і мешкати 
разом із ним у обраному ним місці, тому права, яких він набував, поширювались і 
на дружину, навіть у випадку, коли вона фактично перебувала в іншому місці. Тут 
наявна прогалина у законодавстві, адже законодавець відповідно до норм приват-
ного міждільничного права при винесенні рішення про розлучення вимагав вста-
новлення останнього місця спільного проживання чоловіка і дружини. Дружина 
могла не знати про набуття чоловіком нових прав і навіть про сам факт розлучення, 
бо він міг її покинути давніше і виїхати без неї. Укладення нового шлюбу таким 
чоловіком з погляду закону було бігамією (двоєженством). Судова практика теж 
була причетною до порушення строку, визначеного законом про міждільничне 
право, адже вона надала можливість позивачу ще до спливу річного терміну 
проживання на території дільниці і до набуття ним права на отримання розлучення 
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подати позов за місцем проживання, а отже вимагати права, якого він ще не набув. 
Набуття чинності закону про право міждільничне створило ситуацію, в якій 
цивільні шлюби зареєстровані державою з дотриманням вимог латинського типу 
шлюбу, у випадку зміни місця проживання та перебування на території дільниці, 
де діяло російське право, могли бути розірвані на підставі приписів канонічного 
права [I.N. 7/29, OSP 1931, poz. 300]. 

Проблема юрисдикції цивільних шлюбів. Внутрішні церковні правила не 
застосовували до цивільних шлюбів зареєстрованих державою, якщо вони не були 
доповнені релігійними обрядами, і в такій ситуації подружжя було позбавлене 
права звертатися до суду. Тільки державні суди могли бути повноважними при 
розгляді справ, що виникали у спорах про укладення, розірвання чи визнання 
шлюбу недійсним, якщо він був зареєстрований державою, бо такі шлюби вважали 
правочинами [1, c. 114‒115]. Саме тому тільки державні суди мали чинити право-
суддя у питаннях визнання цивільного шлюбу недійсним чи розлучення цивільного 
подружжя. Прогалину у законодавстві частково долали висновки Верховного суду, 
згідно з якими, органи державної влади визнавали компетенцію церковних судів у 
спорах, що виникали з союзів, де шлюб мав характер релігійного таїнства. 
Цивільний шлюб, що не був доповнений релігійним обрядом, не вважався актом 
віри, а отже і рішення церковного суду у справі, що належала до компетенції 
державного суду, не мало юридичної сили. 

Тут доцільно зазначити, рішення церковного суду неуповноваженого до 
розгляду в конкретній справі, хоча і було позбавлене юридичної сили, вважали 
скасованим лише у момент прийняття відповідного рішення повноважним церков-
ним судом. У такому випадку особа, що в очах громадськості була звільнена від 
виконання шлюбних обітниць з погляду цивільного права і надалі перебувала у 
законному шлюбі. Повторне одруження такої особи трактували як двоєженство. 
Адже відповідно до висновку Верховного суду: «…поки шлюб зареєстрований 
органом реєстрації цивільного стану у 1925 р., не був визнаний недійсним чи 
розірваним повноважним судом, цей союз з точки зору цивільного права є чинним 
і породжує усі можливі юридичні наслідки» [I. C. 701/31, 39, Nr 1932/10; 8, c. 109–
130; 38, c. 590; 37, c. 111–112; 32, c. 173; 35, c. 1150–1158, 26, c. 15–28]. 

Реєстрація актів цивільного стану. Пастирі, що відповідали за реєстрацію 
актів цивільного стану, як і при здійсненні судочинства в справах про шлюб, керу-
валися внутрішнім церковним правом, що на практиці призводило до порушення 
діловодства при веденні реєстрів, завищення плати за надання витягу з таких 
реєстрів чи фальшування записів, що в них містилися. Численні помилки та інші 
недоліки допущені при складанні актів цивільного стану [23, c. 405‒406] виникали 
тому, що ведення цих справ всупереч чинному законодавству доручали особам, які 
не мали належної кваліфікації. Зазвичай метричні і парафіяльні книги за 
дорученням керівництва парафії вели органісти, вони ж і зберігали вказані книги у 
себе вдома, що створювало додаткові сприятливі умови для допущення помилок чи 
свідомої підробки метричних записів. Беззаконню сприяла простота отримання 
розлучення від консистора за умови переходу в православ’я. Крім того, судовий 
контроль, як і адміністративний нагляд органів влади, за діяльністю парафії, були 
неефективними, адже жодна державна інституція не мала права притягнути 
церковних урядників, що реєстрували акти цивільного стану, до дисциплінарної 
відповідальності за допущені порушення. Тож органи влади не мали права 
заcтосовувати адміністративно-правові санкції до священнослужителів, відпові-
дальних за ведення реєстрів цивільного стану, а служителі греко-католицьких 
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дієцезій відмовлялися визнавати реєстри актів цивільного стану офіційними 
документами і саме це викликало найгостріші суперечки. Зважаючи на викладене 
вище, державний нагляд над органами реєстрації актів цивільного стану був 
фіктивним [6, c. 72‒74; 8, c. 115; 22, c. 239–240; 25, c. 502‒503]. 

Без сумніву, за умови відсутності згадки про шлюб в актах реєстрації цивіль-
ного стану, можливо було укласти новий шлюб без розірвання попереднього, адже 
перший шлюб з погляду закону не існував. За відсутності актового запису чи 
відсутності правильного запису вважали, що правовий статус особи залишався 
незмінним. Тобто покинута дружина, не мала можливості відстояти у суді свої 
права, що виникали на підставі шлюбу, бо ж не було можливості довести, що він 
існував. Ще одним наслідком відсутності реєстрації шлюбу було невизнання дітей, 
народжених у такому союзі, законними, що своєю чергою призводило до відмови 
держави від охорони прав таких дітей. Понад те, держава не визнавала існування 
незареєстрованих дітей. Наприклад, Верховний суд відмовив жінці єврейського 
віросповідання, шлюбний союз якої відбувся в релігійній формі, у стягненні 
аліментів на утримання спільної дитини і зазначив, що «надання шлюбам, 
укладеним у формі релігійного обряду, рівних прав з шлюбами, що укладені відпо-
відно до закону, буде порушенням права» [C III 16/35, 39, 1937, poz. 211; 6, c. 72; 
22, c. 240]. Міждільнична міграція сприяла поширенню цього явища, адже 
народження дитини у цивільному шлюбі не могло бути записане у парафіяльних 
реєстрах, що мали офіційний статус у Східній Польщі. 

Доцільно зазначити, що укладення нового шлюбу одним із подружжя, яке було 
укладене у формі релігійного обряду та не було зареєстроване у книгах цивільного 
стану, а саме такі шлюби найчастіше укладали євреї, з погляду закону не вважали 
бігамією. Більше того, належна реєстрація другого шлюбу за одночасної відсут-
ності доказів існування першого шлюбу, породжувало правові наслідки тільки для 
другого з подружжя і права, які виникали з факту укладення шлюбу, отримувала 
лише друга дружина та її діти. 

Наслідки розлучення чи визнання шлюбу недійсним. Відповідно до вимог ст. 40 ЗЗ, 
особи, які не жили разом у зв’язку з укладенням одним із подружжя нового шлюбу 
всупереч тому, що попередній шлюб розірваний не був, мали право відновити 
попередню сім’ю, якщо покинута дружина чи чоловік не заперечували. Укладати 
новий шлюб, інакше як у випадку смерті когось із подружжя, закон забороняв. 

При цьому, потерпіла дружина, щодо якої було прийнято неправильне рішення 
церковного суду, мала право домагатися реалізації усіх прав і отримання усіх 
вигод, що виникали з факту укладення шлюбу [I.C. 260/25]. С. Тильбор звертав 
увагу, що «у випадку спору держава має справу з двома формально дійсними 
шлюбами, що були розмежовані рішенням церковного суду про розлучення. Пос-
тає питання, чому держава має вважати другий шлюб непорушним, попри те, що і 
перший шлюб з формального погляду є нерозірваним. Застереження, що між пер-
шим і другим шлюбом було прийнято рішення про розлучення, не має значення, 
якщо відповідне рішення прийняв церковний суд. Рішення церковного суду може 
бути доказом розлучення тільки у випадку, якщо воно було прийняте відповідно до 
вимог цивільного закону. Якщо ж рішення таким вимогам не відповідає, воно є 
нікчемним і доцільно вважати, що розлучення ніколи не було» [38, c. 590]. Як 
правило дружина від першого шлюбу подавала до державного суду позов до 
дружини від другого шлюбу про визнання другого шлюбу недійсним та 
відновлення її прав як дружини [N C. I. 1443/37; I. C. 1041/27; 8, c. 116–121]. 
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Іншу позицію демонстрував Вищий адміністративний трибунал, який висло-
вив думку, що з’ясування факту дійсності шлюбу, який було укладено після 
розлучення чи визнання недійсним попереднього шлюбу не належить до компе-
тенції органів влади. Контроль за рішеннями церковних судів про припинення 
шлюбу Вищий адміністративний трибунал трактував як порушення закону. Опи-
раючись на таку позицію Вищого адміністративного трибуналу органи влади 
визнавали майнові права по померлому чоловіку лише за другою дружиною, відмо-
вляючи в аналогічних правах першій дружині, рішення про розлучення з якою було 
неправосудним. Коли ж дружина від першого шлюбу відповідно до ст. 3. Цивіль-
ного процесуального кодексу домоглася відновлення своїх прав як дружини у 
державному суді, органи влади, приймаючи рішення про юридичні наслідки 
шлюбу, мусили врахувати цей факт і взяти до уваги претензії обидвох дружин та 
визнати за ними рівні права на отримання утримання по померлому чоловікові 
[I. C. 1648/32; 8, c. 118‒119]. 

Дії чоловіка-двоєженця ‒ це не тільки описані вище цивільні наслідки, а й 
грубе порушення закону, вчинення злочину двоєженства. Кримінальний закон під 
загрозою покарання змушував його дотримуватися приписів цивільного права, 
тому з погляду кримінального права внутрішні правила окремих церков значення 
не мали, якщо видані консистором рішення суперечили цивільному закону. Пору-
шення останнього в цьому випадку було кримінально караним діянням і проти 
особи порушували кримінальну справу за двоєженство [7, c. 17–39]. 

Висновки. З погляду цивільного права шлюб як союз чоловіка і дружини був 
угодою, що характеризувалася як угода важливого суспільного значення, а тому 
санкції, що регулювали порядок укладення і припинення шлюбу мали на меті 
охорону приватних інтересів особи й одночасно охорону публічних інтересів. 
Невігластво чоловіків щодо наслідків судового рішення прийнятого з порушенням 
закону у випадку повторного одруження ускладнювало їхнє становище, і в очах 
закону робило їх двоєженцями. Чоловіка, який не знав юридичних тонкощів, вва-
жали таким, що прийняв рішення церковного суду хоча останнє і не було юридично 
значимим. Його розлучення було вдаваним і з погляду цивільного права шлюб 
продовжував існувати, а новий шлюб держава трактувала як бігамію. Укладені нові 
шлюби в таких випадках мали юридичні наслідки, адже державні суди не могли ані 
прямо, ані опосередковано прийняти рішення «про недійсність такого шлюбу, або ж 
визнати ці шлюби такими, що не створюють жодних прав і обов’язків для 
подружжя»

 
[35, c. 11–57]. Органи влади також не могли притягнути до відповідаль-

ності кліриків, що приймали рішення у справах шлюбу чи вели книги реєстрації 
актів цивільного стану, адже вони не були державними службовцями, яких можна 
було притягнути до відповідальності за невиконання службових обов’язків. 
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The presented article describes the issues facing the marriage law in the eastern parts of the 

Second Polish Republic. In the eastern territories of interwar Poland the regulations of the Russian 

Imperial Svod favoured the Orthodox faith, so in this area Orthodox Christianity was the most 

widely cultivated religion. The temporary regulations (essentially assumed to be provisional), 

intended to regulate the situation of the pro-Russian Orthodox Church, for many years were the 

only legal basis for Poland's relations with that Church, which as a result gave the Orthodox 

administrative authorities a great deal of latitude. This resulted in the tendency to isolate the 

Orthodox Church in Poland as autocephalous, which would not be subordinate to Moscow's 

authority. Article 114 of the March Constitution indicated that the leading position among the 

confessions recognized by the state was that of the Roman Catholic denomination. The Orthodox 

Church justified its position in Article 115 of the March Constitution, and therefore did not respect 

the superiority of the Catholic Church. Ecclesiastical courts did not respect the judgements passed 

by courts of other faiths, which resulted in the conflicts between the judgements issued by these 

courts. They would “snatch” one another's cases falling within the jurisdiction of other courts, a 

situation which made their judgements legally invalid under civil law. In the Second Polish Republic, 

against the background of political-religious and legal-religious disputes, a phenomenon emerged 

which in the contemporary jurisprudence was called legal bigamy. The most frequent example of 

bigamy was a situation when a husband abandoned his wife and moved to another district where 

he lived for some time in order to acquire new district rights. Then he changed his religion to the 

one which entitled him to sue for divorce on more beneficial terms, and afterwards he filed for 

divorce before an ecclesiastical court. Civil courts were not competent to quash a judgement of an 

ecclesiastical court issued with exceeding the authority granted by the state, which resulted in a 

situation where the spouses remained in two parallel marriages. This situation caused confusion in 

the area of matrimonial property law and inheritance law, and raised doubt as to the legal status of 

children from the two marriages. Failure to observe state regulations concerning the jurisdiction of 

ecclesiastical courts in dissolution or nullity cases, as well as mutual non-recognition of judgements 

of the ecclesiastical courts contributed to the creation of areas called “divorce meccas”. These 

designations referred to the Eastern Orthodox and Calvinist Church existing in the eastern 

territories of the Second Polish Republic. 

Keywords: bigamy, polygamy, marriage, monogamy, Russian Partition, ecclesiastical court. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

У ГАЛИЧИНІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
(НАПРИКІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ) 

О. Лесик 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: sssjani4ka@gmail.com  

Висвітлено особливості становлення правового регулювання земельних відносин у 

Галичині в складі Австрійської імперії (наприкінці XVIII – початку ХІХ століть). Зазначено, 

що австрійські реформи у сфері сільського господарства і земельних правовідносин 

наприкінці XVIII – початку ХІХ століть гарантували селянське землеволодіння і захистили 

його від посягань поміщиків. Вони чітко окреслили межі селянського господарства, самої 

селянської громади та визначили їх місце у структурі та функціонуванні держави аж до 

середини ХІХ століття. Чергові зміни у правовому регулюванні аграрних відносин у Гали-

чині відбулися після революції “весни народів”. У березні 1848 року в Австрійській імперії 

розпочалася революція, учасники якої домагалися проголошення громадянських прав і 

свобод, ліквідації пережитків ще епохи Середньовіччя. Під впливом народних вимог і 

політичної кон’юнктури імператор Фердинанд І пішов на поступки і 25 квітня 1848 року 

підписав першу конституцію для всієї імперії. Конституція залишала монархічно-консти-

туційні порядки, однак впроваджувала обмежені демократичні права і свободи громадян, 

декларуючи розподіл влади на три гілки – виконавчу, законодавчу і судову. В умовах 

революції та підписання першої австрійської конституції 1848 року у Галичині активізува-

лися селянські рухи, представники яких з-поміж іншого порушували питання регулювання 

земельних відносин. 
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У сучасних умовах відбувається активний пошук ефективного вирішення 
правових проблем земельної реформи в Україні. Велику увагу дослідників дедалі 
більше привертає історичний досвід становлення і розвитку земельного законо-
давства. Адже на попередніх етапах історичного розвитку робили неодноразові 
спроби вирішити подібні сучасним проблеми створення ефективного земельного 
законодавства. Тому аналіз історичного досвіду правового регулювання земельних 
відносин дає змогу використати позитивний історичний правовий досвід, спираю-
чись на який сучасні державотворці можуть створити в Україні оптимальну модель 
законодавчого регулювання земельних правовідносин з урахуванням помилок і 
досягнень, які мали місце у минулому. 

Цікавим, корисним і важливим у цьому контексті видається вивчення історич-
ного досвіду правового регулювання земельних відносин в Україні. Малодослідже-
ними в історико-правовій літературі є періоди правового регулювання земельних 
відносин у Галичині в складі Австрії і Австро-Угорщини (1772‒1918 років) та 
Західній Україні у складі Польщі (1921–1939 років). Вважаємо, насамперед важли-
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во висвітлити історичний досвід правового регулювання земельних відносин у 
Галичині в складі Австрійської імперії (наприкінці XVIII – початку ХІХ століть). 
Запропоноване історико-правове дослідження, зокрема, дасть можливість суб’єк-
там нормотворчої діяльності незалежної України уникнути багатьох прогалин та 
колізій при створенні багатогранного механізму правового регулювання такої 
складної і специфічної сфери, як сучасні земельні відносини. Водночас вивчення 
цієї малодослідженої теми сприятиме поглибленню існуючих загальних оцінок і 
характеристик державних утворень, оскільки сутність кожної держави досить 
яскраво виявляється саме крізь призму вирішення земельного питання. Актуаль-
ність теми посилюється також і тим, що подібних комплексних досліджень у 
сучасній історико-правовій науці досі не проведено.  

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей становлення правового регу-
лювання земельних відносин у Галичині в складі Австрійської імперії (наприкінці 
XVIII – початку ХІХ століть), виявленні й узагальненні актуального для сучасної 
нормотворчої і правозастосовної практики історичного досвіду.  

Правові основи регулювання земельних відносин в Австрії (з 1867 року – 
Австро-Угорщини) закладалися упродовж тривалого часу на основі звичаєвого та 
кодифікованого цивільного права з урахуванням досвіду окремих європейських 
країн (Франція, Англія, Німецькі держави). Своєрідний юридичний еклектизм був 
покликаний сповна врахувати суспільні, втім це часто приводило до появи в 
австрійському законодавстві певних суперечностей і колізій. Недарма авторитет-
ний український правознавець Станіслав Дністрянський (1870–1935), не без 
подиву, констатував: “Ґрунтове право австрійське… належить до найбільш спірних 
в науці й практиці австрійського приватного права. Самі основні проблеми прав-
ного обороту ґрунтами є так непевні, теорія та практика в самих основах так хитка, 
що справді мусимо дивуватися, як було можливо в такій правній непевності 
видержати більше одного століття” [3, с. 204]. 

Приєднана внаслідок першого поділу Речі Посполитої 1772 року до монархії 
Габсбурґів Галичина була аграрним краєм із достатньо низькою культурою ріль-
ництва та цілим комплексом нерозв’язаних проблем у сфері аграрних право-
відносин [21, с. 104]. І хоча приєднаний коронний край – створене австрійцями 
Королівство Галичини і Володимирії (Königreich Galizien und Lodomerien) – 
територіально був найбільшим у межах імперії Габсбурґів (загальна площа стано-
вила більше 83 тис. км² з населенням 2,5 млн чол.), його економічна вага в державі 
була незначною. В економічній системі імперії, Галичину розглядали як потен-
ційного постачальника хліба для всієї держави [12, с. 241]. 

Перші кроки австрійської влади в Галичині у сфері сільського господарства 
можна назвати наведенням елементарного порядку з метою впровадження ефек-
тивнішого господарювання. Значно складнішою виявилася ситуація з врегулю-
ванням земельних правовідносин у Галичині, де спостерігалося значне аграрне 
перенаселення – помітно більше від інших регіонів тогочасної Європи [24, с. 363]. 
Губернатор Королівства Галичини і Володимерії А. Перґен подав у липні 
1773 року імператриці Марії Терезії детальний звіт про економіку краю, звертаючи 
увагу на систему поміщицького шляхетського землеволодіння. Особливість ситуа-
ції полягала в тому, що селяни, не володіли землею фактично, а “сиділи” на ній 
(possesio) [5, с. 53–59]. Він відзначав “пан садив селян на землю, давав їм худобу, 
реманент, ліс на хату; в разі потреби навіть сам будував хату, пересаджував його з 
одної землі на іншу, або забирав у свій фільварок згідно своєї необмеженої волі” 
[2, с. 302]. Звіт зображав селян виконавцями волі пана, які механічно виконували 
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покладені на них обов’язки. Як зауважив професор Францішек Буяк, мешканці 
Галичини надто мало розумілися на сільському господарстві, не кажучи вже про 
право, яким регулювалися земельні відносини [17, с. 509]. Існуюча ситуація здебіль-
шого задовольняла польську шляхту, якій належала більшість земель, тож ініціатив 
реформування аграрної сфери від неї було годі чекати. 

У галицькому селі панувала панщинна система, а в більшості панських маєтків 
кількість днів відробітку панщини на тиждень сягала до п’яти днів на тиждень. 
Панщина у державних маєтках (78 днів) була меншою, ніж у приватних (133 дні) 
[16, с. 107]. Своїм імператорським патентом Марія Терезія обмежила панщину у 
неділю і свята. Панщина, як правило, була звичайна, дарова і допоміжна – шарварки, 
допомоги, на ґвалт. Крім інвентарних повинностей, селяни були змушені 
виконувати різноманітні роботи для двору. Відтак, у 1774 році було заборонено 
поміщикам вимагати від підданих більше, ніж те, що було визначено в інвентарях. 
Окрім того, було заборонено змушувати селян відпрацьовувати панщину в неділі і 
свята, купувати сіль, пиво, горілку та інші продукти за встановленими при 
панському дворі цінами [23, с. 569].  

З метою впорядкувати земельні відносини у Галичині одним із першочергових 
завдань залишалося визначення чітких розмірів оподаткування й обмеження залеж-
ності селян від власників. Радикальні зміни у цьому напрямку зробив наступний 
імператор – Йосиф ІІ (1780–1790). Якщо, за визначенням українського дослідника 
Іллі Витановича, “патенти Марії Терезії були ще обережні, не раз дуже загальні й 
неясні та не зрушували підданських прав у самих основах” [1, с. 40], то ініціативи 
Йосифа ІІ мали далекосяжні наслідки і для сільського господарства, і для долі 
галицьких селян.  

Імператор Йосиф ІІ наважився на скасування кріпосного права (Leibeigenschaft), 
як це зробили раніше деякі німецькі князі. Відбувся світоглядний і правовий злам у 
ставленні до селянства, спричинений ідеологією Просвітництва [9, с. 268]. Імпе-
раторськими патентами 1781–1782 років Йосиф ІІ оголосив звільнення селян від 
особистої залежності від поміщиків (кріпосного права) і чітко визначив розмір 
панщини (до тридцяти днів на рік). Кріпосних селян у Галичині налічувалося до 
2 млн, або 72 % від загальної кількості усіх селян [4, с. 704]. Землевласникові 
заборонялося вимагати від селянина більше трьох днів панщини на тиждень або ж 
виконувати додаткові повинності на користь пана. Патент надавав селянинові 
право обробляти свій наділ, збувати плоди свого виробництва (без колишньої 
регламентації, кому саме), а також деякі особисті свободи, як, наприклад, право 
звертатися зі скаргою на свого пана до суду [13, с. 5].  

Австрійський імператор також видав патент, який передбачав механізм право-
вого врегулювання суперечок між землевласниками і їхніми підданими. За доку-
ментом першою інстанцією для розгляду скарг підданих визнавали панську 
домінію. Незадоволений результатом оскарження, селянин володів правом зверта-
тися до окружної влади, до губернатора і навіть у віденську придворну канцелярію 
[26, с. 5]. І лише після того, 5 квітня 1782 року Йосиф ІІ оприлюднив патент, яким 
скасовувалася особиста кріпосна залежність селян у Галичині і надавав їм базові 
громадянські права [27, с. 55].  

На взірець чеських і австрійських земель у Галичині встановлювалося помірне 
підданство. Це, на думку авторитетного українського правознавця, професора 
Бориса Тищика, було “розумним спадковим підданством”, котре давало селянам 
особисту свободу і право вільного пересування у певних межах [11, с. 80]. Селянин 
за цим патентом отримав право одружуватися без дозволу пана, залишити помістя 
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пана й оселитися, де захоче, або знайти нову службу. Навчатися ремесла можна 
було також без окремої грамоти на звільнення. В юридичних тонкощах патенту 
селянин не міг зорієнтуватися, проте добре усвідомлював, що він тепер не 
панський, а цісарський підданий, а його повинності випливають з користування 
надільною землею [2, с. 302]. 

Упродовж 1785–1788 років в Австрії складався перший загальний земельний 
перепис – поземельний кадастр1, відомий як Йосифінська метрика (за іменем 
імператора Йосифа ІІ) [28, с. 43]. Запровадження такого кадастру визначалося 
потребою в отриманні відомостей про землю як джерело багатства й оподатку-
вання. Австрійський кадастр був детальним переписом й оцінкою наявних земель. 
У результаті обміру складався протокол земельних вимірів, де зазначалися зе-
мельні ділянки із вказанням їхнього номера, розміру (у сажнях), площі і дохідності 
[10, с. 336].  

Важливим у плані реформування земельних відносин у Галичині був 
“Урбаріальний патент”, виданий 10 лютого 1789 року імператором Йосифом ІІ. Усі 
селянські повинності належало встановлювати пропорційно до кількості земель, 
що перебували у користуванні. Розміри всіх державних, панщинних, чиншових та 
інших повинностей не могли перевершувати 30 % загального доходу від селянської 
землі; державний податок – 12,2 % від загальної суми селянських доходів, а 
урбаріальні повинності – 17,8 %. Селянину таким способом на власні потреби 
залишалося 70 % доходів [7, с. 384].  

Після скасування кріпосної залежності селян у Галичині та кадастрової рефор-
ми було ухвалено низку інших розпоряджень і патентів, що регулювали сферу 
земельних відносин. Нововведення стосувалися відповідальності панів за обмежен-
ня та порушення прав селян, додаткових повинностей, врегулювання панщини у 
непогодні дні [29, с. 115] (ситуація, коли селянин міг відпрацювати дні панщини у 
полі в погідні дні замість непогідних). Влада скасувала патримоніальне судів-
ництво панів щодо селян і впровадила посади спеціальних суддів – юстиціаріїв, які 
мали займатися судовими справами селян. Однак і надалі поміщики оплачували 
їхню діяльність і ті виступали фактично їхніми уповноваженими [30, с. 4].  

Для Галичини 16 червня 1786 року було затвердження “Роботпатент”2, що 
підтверджував попередні розпорядження у сфері земельних відносин, будучи своє-
рідним кодексом аграрних відносин для Королівства Галичини і Володимерії 
(складався з 84-х статей). Документ чітко розмежовував підданські і двірські землі. 
Було визначено правову межу між землями – панською (домініальною, табулярною) 
і селянською (рустикальною), утворюючи тим непорушний рустикальний земель-
ний фонд, з якого в майбутньому не можна було передавати землю до фільвар-
кових ґрунтів. Селяни вважали рустикальні землі своїми – колись відібраними у 
них панами і поверненими їм цісарем. Усі землі, що станом на 1 листопада 
1786 року перебували в користуванні селян, оголошувалися навічно рустикальними. 
Додатковими розпорядженнями власникам заборонялося використовувати русти-
кальні землі для своїх потреб і заміняти їх на інші землі. Селяни отримали право 
успадкування ґрунтів. Після смерті господаря пан мав передати земельну ділянку 
одному зі синів покійного. Однак селянин не міг оброблювану ним землю продати, 

––––––––– 
1  Термін “кадастр” походить від латинських слів “caput” – “податковий предмет, голова” та “capetastrum” – 

“опис податкових предметів”. Спочатку під кадастром розуміли книгу, яка містила відомості про предмет 
оподаткування, згодом – точний облік земель і їхня оцінка як об’єкт господарювання й оподаткування. 

2 Роботпатент(Robot-Patent), де Robot – популярна назва панщини німецькою мовою.  
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заставити чи дарувати. Та попри все, цим документом були закладені основи 
сталого селянського землекористування [18, с. 61]. “Роботпатент” задумувався як 
тимчасове розпорядження, проте через відкладення земельної реформи його 
положення діяли аж до середини ХІХ століття [6, с. 113–119]. 

“Роботпатент” встановлював максимальний розмір панщини для селян – 
три дні. Тривалість робочого дня від 1 квітня до 30 вересня не могла перевищувати 
12 годин, з перервою на 2 години на відпочинок, а з 1 жовтня до 31 березня – 
8 годин з перервою на 1 годину. Виняток становила жнивна пора, коли робочий 
день поміщикам дозволялося збільшувати на 2 години. Для підданих, які до 
публікації “Роботпатенту” відпрацьовували менше 3-х днів панщини, зберігалися 
старі норми. Патент регламентував тяглі та піші повинності різних категорій селян. 
Регламентований робочий день вважався одиницею повинності [2, с. 137].  

Імператорський патент 1786 року, який до середини ХІХ століття був голов-
ною правовою підставою господарських відносин селян з двором, кодифікував і 
доповнив попередні постанови стосовно повинностей. Було ліквідовано низку 
данин: комірне, куничне, десятину від овочів і тютюну, данину для урядників. 
Найважливіша постанова стосувалася тижневих днів панщини, яку обмежено 
трьома днями тяглої панщини для кметів (заможних селян) і 12 днів піших у рік 
для халупників і комірників. Встановлено тривалість робочого дня 12 годин влітку 
і 8 годин узимку [15, с. 52].  

Галицька шляхта не надто прихильно поставилася до реформ освіченого абсо-
лютизму, вважаючи, що пропоновані зміни порушують її закріплені права власності. 
Проте рустикальна земля не стала незалежним від панів володінням селян, 
залишаючись частиною панського маєтку. Право повної власності на маєток, у 
склад якого входила рустикальна земля як складова його частина (так це 
тлумачили і віденські юристи), австрійськими імператорськими актами не порушу-
валося. Власник мав право продавати, заставляти й обтяжувати боргами увесь маєток, 
включаючи повинності, прикріплені до селянських земель. Єдине обмеження прав 
земельних власників полягало в тому, що на них покладався обов’язок оберігати в 
непорушності матеріальні умови існування селянства [31, с. 82‒83].  

Скасування особистої залежності селян можна трактувати як початок “нової 
ери” аграрних правовідносин у селі, а відносини між паном і селянином як 
добровільні приватно-правові зв’язки, з яких виникли підданські зв’язки – 
Untertansverband (nexussubditelae) [25, с. 555]. Ліквідуючи кріпосну залежність, 
реформи залишили недоторканним прикріплення селян до землі. Селянин 
переставав бути підданим пана, але залишався підданим маєтку (Gutsuntertan). 
Такий стан справ зберігався аж до середини ХІХ століття. Австрійський право-
знавець Моріц Дрдацький скептично відзначав, що суть відносин між земельними 
власниками і підданими не так змінилася, як була модифікована [20, с. 275].  

У 1817 році австрійський уряд ухвалив рішення про тимчасове використання 
йосифінського земельного кадастру. Щоправда, до нього було внесено зміни, які 
відбулися у власності, площах і дохідності за період з 1788 року. Цей кадастр 
отримав назву провізорного францисканського кадастру (його також називають 
“постійним”) [10, с. 14]. Назву постійного кадастру отримав через те, що перед-
бачалося встановити тверду оцінку землі і вона не мала змінюватися. Проте вже у 
другій половині ХІХ століття (а саме 1868 року) дані кадастру застаріли і до нього 
довелося вносити зміни. Передусім це стосувалося нових способів отримання 
планово-картографічних матеріалів, проведення ґрунтових обстежень. Нерідко 
виникали ситуації, коли реальне розташування ґрунтів не відповідало позначкам на 
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кадастрових картах [8, с. 153]. Францисканська метрика стала другим поземельним 
кадастром Галичини, складеним упродовж 1819–1820 років [19, с. 128‒129].  

Австрійський кадастр проводили за системою парцел. За окрему парцелу 
вважалася частина ґрунту (ділянка), розмежована парифікатом (paryfikat) – рови, 
дороги та інше або ж окреслена загородою – плотами чи парканами. Нерухомість 
становила окремий предмет володіння. Оподаткуванню підлягали усі земельні 
ділянки, придатні до рільництва, як і будинки, розміщені на них. Ґрунти поділя-
лися на ріллю, луки, городи, винниці, пасовиська, полонини, ліси, болота, озера, 
стави, а також парифікати. Ґрунтовий податок стягували з чистого доходу. Від 
нього були звільнені: 1) неврожайні поверхні парцел; 2) болота, озера, стави (на 
яких не велося жодне господарство); 3) громадські дороги, стежки, вулиці, цер-
ковні площі, канали, водо тяги, ріки і потоки; 4) громадські цвинтарі; 5) подвір’я та 
господарські обійстя [22, с. 159‒162]. 

У 1828 році в Галичині запроваджено новий земельний кадастр під назвою 
“дефінітум”, який діяв аж до початку Другої світової війни. Оцінку землі про-
водили за 15 років за чистим доходом. Виділяли п’ять класів ґрунтів, рілля 
належала до трьох класів – третього, четвертого і п’ятого [10, с. 14]. Назагал, 
основні складники нового земельного кадастру були аналогічними до тих, що 
містилися у Йосифінській і Францисканській метриках.  

Крім того, за Франца І (1792–1835) розглядали питання переходу селян: якщо 
за Йосифа ІІ це питання трактували, як проблему права селян, то на той час, радше 
як обмеження цього права. Без спеціального листа свого пана селянин не міг 
перейти до іншого пана. Тож дещо обмежене австрійське законодавство періоду 
Франца І санкціонувало дії шляхетства, спрямовані на збереження його суспільно-
політичного становища [14, с. 26]. Відповідно, це вело до збільшення розмірів 
домініальних земель і селянської панщини, а також до обмеження прав і свобод 
простого галицького селянина. Щоправда, коли представники шляхти надміру 
вдавалися до визиску селян, центральна влада реагувала законодавчо, стримуючи 
сваволю панів, коли справа торкалася долі рустикальних земель. 

Отже, австрійські реформи у сфері сільського господарства і земельних 
правовідносин наприкінці XVIII – початку ХІХ століть гарантували селянське 
землеволодіння і захистили його від посягань поміщиків. Вони чітко окреслили 
межі селянського господарства, самої селянської громади та визначили їх місце у 
структурі та функціонуванні держави аж до середини ХІХ століття. Чергові зміни у 
правовому регулюванні аграрних відносин у Галичині відбулися після революції 
“весни народів”. У березні 1848 року в Австрійській імперії розпочалася револю-
ція, учасники якої домагалися проголошення громадянських прав і свобод, 
ліквідації пережитків ще епохи Середньовіччя. Під впливом народних вимог і 
політичної кон’юнктури імператор Фердинанд І пішов на поступки і 25 квітня 
1848 року підписав першу конституцію для всієї імперії. Конституція залишала 
монархічно-конституційні порядки, однак впроваджувала обмежені демократичні 
права і свободи громадян, декларуючи розподіл влади на три гілки – виконавчу, 
законодавчу і судову. В умовах революції і підписання першої австрійської 
конституції 1848 року у Галичині активізувалися селянські рухи, представники 
яких з-поміж іншого порушували питання регулювання земельних відносин. 
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The article highlights the peculiarities of the legal regulation formation of land relations in 

Galicia as part of the Austrian Empire (late XVIII ‒ early XIX centuries). It is argued that the 

legal framework for the regulation of land relations in Austria (since 1867 ‒ Austria-Hungary) 

was laid for a long time on the basis of customary and codified civil law, taking into account the 

experience of individual European countries (France, England, German states). A kind of legal 

eclecticism was designed to take full account of public, but this often led to the emergence of 

certain contradictions and conflicts in Austrian law. It is described that Galicia, annexed to the 

Habsburg monarchy as a result of the first partition of the Rzeczpospolita in 1772, was an 

agrarian region with a rather low crop culture and a whole set of unresolved problems in the 

field of agrarian relations. And although the annexed crown land ‒ the Austrian-created 

Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) ‒ was territorially the 

largest within the Habsburg Empire (total area was more than 83 thousand km2 with a 

population of 2.5 million people), its economic weight in the state was insignificant. In the 

economic system of the empire, Galicia was seen as a potential supplier of bread for the 

whole state. It is shown that the first steps of the Austrian authorities in Galicia in the field of 

agriculture can be called the introduction of basic order in order to implement more efficient 

management. The situation with the settlement of land relations in Galicia turned out to be 

much more complicated, where there was a significant agrarian overpopulation ‒ significantly 

more than in other regions of Europe at that time. 

It is found that between 1785 and 1788 the first general land census was compiled in 

Austria – the land cadastre, known as the Josephine Metric (named after Emperor Joseph II). 

The introduction of such a cadastre was determined by the need to obtain information about 

land as a source of wealth and taxation. The Austrian cadastre was a detailed census and 

assessment of available land. As a result of the measurement, a protocol of land measurements 

was drawn up, where land plots were indicated with the establishment of their number, size (in 

yards), area and yield. Important in terms of reforming land relations in Galicia was the "Urban 

Patent", issued on February 10, 1789 by Emperor Joseph II. All peasant duties were to be set 

in proportion to the amount of land in use. 

It is established that after the abolition of the serfdom of peasants in Galicia and cadastral 

reform, a number of other orders and patents were adopted, which regulated the sphere of land 

relations. The innovations concerned the responsibility of lords for restricting and violating the rights 

of peasants, additional duties, settlement of serfdom on bad days (a situation when a peasant could 

work serfdom days in the field on rainy days instead of bad weather). The authorities abolished the 

patrimonial judging of the lords against the peasants and introduced the positions of special judges – 

justices, who were to deal with the court cases of the peasants. However, the landlords continued 

to pay for their activities and they acted as their de facto proxies.  

It is noted that the Austrian reforms in the field of agriculture and land relations in the late 

XVIII ‒ early XIX centuries guaranteed peasant land ownership and protected it from 

encroachment by landlords. They clearly outlined the framework of the peasant economy, the 
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peasant community itself and defined their place in the structure and functioning of the state 

until the mid-nineteenth century. Another change in the legal regulation of agrarian relations in 

Galicia took place after the "Spring of Nations" revolution. In March 1848, a revolution began 

in the Austrian Empire, the participants of which sought the proclamation of civil rights and 

freedoms, the elimination of the remnants of the Middle Ages. Influenced by popular demands 

and the political situation, Emperor Ferdinand I made concessions and on April 25, 1848, 

signed the first constitution for the whole empire. The constitution retained the monarchical-

constitutional order, but introduced limited democratic rights and freedoms of citizens, 

declaring the division of power into three branches – executive, legislative and judicial. Under 

the conditions of the revolution and the signing of the first Austrian constitution in 1848, 

peasant movements intensified in Galicia, whose representatives, among other things, raised 

the issue of regulating land relations. 

Keywords: legal regulation, land legal relations, land reform, Galicia, Austrian Empire. 
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АВСТРІЙСЬКИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 1803 РОКУ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ 
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Подано огляд основних етапів кодифікації австрійського кримінального законодавства 

у 1790–1803 роках. Особливу увагу приділено аналізу приписів патентів імператора та їх 

впливу на роботу кодифікаційної комісії та текст кодексу. Встановлено, що вихідним 

пунктом праці кодифікаційної комісії над проектом кримінального кодексу 1803 року був текст 

Всезагального закону про злочини і їх покарання 1787 року та основна дискусія велася про 

те, які зміни необхідно внести у норми цього закону. Проаналізовано зміст та структуру 

Кримінального кодексу для Західної Галичини 1797 року і наголошено, що де-юре метою 

його прийняття було встановлення на території Східної та Західної Галичини миру та 

порядку, а де-факто ‒ практичне випробування його положень. З’ясовано, що прийняття 

нового загальноавстрійського кримінального кодексу 1803 року було зумовлено змінами у 

суспільному та політичному житті імперії, а також запровадженням поділу кримінально 

караних діянь на злочини та тяжкі поліцейські проступки, відновленням застосування смерт-

ної кари та іншими нововведеннями, які були запровадженні нормами цього кодексу. Наголо-

шено, що до 1848 року Кримінальний закон про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки 

1803 року не зазнав якихось істотних змін і доповнень, а новий загальноавстрійський 

кримінальний кодекс було прийнято лише 1852 року. 

Ключові слова: Кримінальний кодекс для Західної Галичини 1796 року, Й. Зонненфельс, 

Францішкана, кодифікаційна комісія, тяжкі поліцейські проступки.  
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Одним із важливих етапів кодифікації австрійського кримінального законо-
давства у ХVІІІ‒ХІХ століть було прийняття нового загальноавстрійського кри-
мінального кодексу ‒ Кримінального закону про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські 
проступки у 1803 році. Цей кодекс став головним правовим інструментом у 
регулюванні не лише питань, пов’язаних із матеріальним кримінальним правом, а й 
кримінально-процесуальним правом також аж до моменту прийняття нового 
кримінального кодексу у 1852 році. Прийняття кримінального кодексу 1803 року, 
як результату правового експерименту та наслідку внесення змін і доповнень у 
приписи Кримінального кодексу для Західної Галичини 1797 року, було викликане 
не лише змінами у суспільному та політичному житті імперії, а й відновленням дії 
деяких інститутів кримінального права, яких не було у кримінальному кодексі 1787 
року. У сучасних умовах утвердження принципів демократичної та правової 
держави, що наявні в нашій державі, а також процесами євроінтеграції, які в ній 
відбуваються, перед українським законодавцем стоїть низка завдань, чільне місце 
серед яких займає реформування національної правової системи загалом та її 
окремих інститутів, зокрема у галузі кримінального права. Допомогти у втіленні 
цього завдання може історико-правовий досвід, оскільки облік помилок минулого є 
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гарантією уникнення їх у майбутньому, що є однією з умов ефективного реформу-
вання законодавства сучасної України.  

Серед дослідників питання, пов’язаного з прийняттям та структурою 
австрійського кримінального кодексу 1803 року, необхідно назвати таких учених: 
Е. Кшимуський, К. Суйка-Зєлінська, О. Бальцер, А. Хиє, K. Kораниї, К. Біндінг, 
П. Стебельський, Ю. Макаревіч, С. Сальмонович, В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, 
М. В. Никифорак, І. Й. Бойко та інші, які проаналізували та розвинули існуючі 
наукові уявлення з цього питання. Однак, незважаючи на вказане, необхідно 
зазначити, що у сучасній юридичній літературі з історії держави і права, мають 
місце поки що початкові спроби дослідження цього питання. Саме тому метою 
цієї статті є поглиблення історико-правових знань про основні етапи кодифікації 
австрійського кримінального законодавства у 1790–1803 роках, процес прийняття, 
його законодавче регулювання та вплив на нього положень імператорських 
патентів, особливості структури та зміст Кримінального закону про тяжкі злочини та 
тяжкі поліцейські проступки 1803 року. 

Продовжуючи започатковану імператрицею Марією Терезією та її сином 
Йосифом ІІ політику «освіченого абсолютизму» у сфері кримінального права, 
наступник імператора Йосифа ІІ Леопольд ІІ намагався пом’якшити суворість 
Кримінального закону про злочини та їх покарання 1787 року, який, попри всі його 
нововведення, все ж не повною мірою подолав жорстокість у покараннях та інші 
недоліки Кримінального кодексу Марії Терезії 1768 року. Наступник Йосифа ІІ 
Леопольд ІІ намагався пом’якшити суворість Всезагального закону про злочини і їх 
покарання 1787 року. У квітні 1790 року імператор видав патент, згідно з приписами 
якого усіх в’язнів, яких було засуджено до покарання у вигляді ув’язнення, поєднаного 
з громадським роботами, що полягали у праці на буксирувальних суднах, звільнялося 
від виконання цих робіт. Наступним важливим кроком у питанні гуманізації кри-
мінального законодавства було видання Леопольдом ІІ 7 квітня 1790 року патенту, 
яким було відмінено такі покарання, як удари батогами чи палицями, таврування і 
приковування ланцюгами [4, c. 15]. Згадані патенти започаткували реформу виконання 
покарань та стали основою для подальшої роботи над кодифікацією австрійського 
кримінального законодавства. Леопольд ІІ також створив кодифікаційну комісію та 
поставив перед нею завдання ‒ розробити новий кримінальний закон, однак він не 
дожив до представлення проекту цього закону.  

Працю над кодифікацією кримінального права продовжив уже його наступник ‒ 
імператор Франц ІІ. Необхідно наголосити, що незважаючи на те, що ця праця 
відбувалася за несприятливих політичних умов, зокрема, посилення впливу прихиль-
ників відновлення феодального законодавства, її виконували люди, які працювали 
над кодифікацією кримінального законодавства за часів імператора Йосифа ІІ, які не 
мали жодного наміру відходити від основних здобутків, що були втілені у 
Всезагальному законі про злочини і їх покарання від 13 січня 1787 року. Вихідним 
пунктом праці кодифікаційної комісії був текст Всезагального закону про злочини і 
їх покарання, основна дискусія велася про те, які зміни необхідно внести у норми 
цього закону. До цього питання з часом додалося ще одне: чи необхідно відновлю-
вати смертну кару ? Цю дискусію зупинив імператор, який 2 січня 1795 року своїм 
патентом відновив застосування смертної кари у випадку вчинення державної зради. 
Цей патент став важливою складовою подальшої роботи кодифікаційної комісії [11, 
s. 386]. Праця комісії ознаменувалася оприлюдненням 17 червня 1796 року Францом 
ІІ одного із проектів кримінального кодексу, який розробив австрійський криміналіст 
Й. Зонненфельс, під назвою «Кримінальний кодекс для Західної Галичини», який був 
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покладений в основу загальноавстрійського кримінального кодексу від 3 вересня 
1803 року. Цей кодекс набрав чинності 1 січня 1797 року і поширював свою дію лише 
на територію Східної та Західної Галичини. На всій іншій території Австрійської 
імперії продовжували діяти норми Всезагального закону про злочини і їх покарання 
від 13 січня 1787 року з урахуванням внесених змін та доповнень [7, c. 45]. Як зазначав 
законодавець, метою впровадження цього кодексу лише на території Галичини є: 
«встановлення на цій території миру та порядку», а де-факто – з метою практичного 
випробування його положень. Кримінальний кодекс для Західної Галичини регулював 
питання і матеріального, і процесуального кримінального права. Цей кримінальний 
закон складався з двох частин, поділених на п’ятсот шістдесят вісім статей [8, S. 1]. 
Перша його частина (§ 1–232) містила норми про злочини і їх покарання, друга (§ 233–
568) була присвячена питанням кримінального процесу. Незважаючи на прийняття 
цього кодексу, праця кодифікаційної комісії не була припинена, оскільки його 
впроваджували на території Галичини, як зазначалося вище, для його практичного 
випробування, тобто був правовим експериментом австрійської влади. 

Подальшу роботу над новим кримінальним кодексом кодифікаційна комісія 
продовжила після 1 січня 1797 року. Протягом усього 1797 року кодифікаційна 
комісія вивчала позиції судових органів краю щодо норм цього кодексу. Під час 
дослідження згаданих позицій Й. Зонненфельсом було запропоновано доповнити 
Кримінальний кодекс для Західної Галичини нормами про тяжкі поліцейські 
проступки, оскільки нормами цього кодексу тяжкі поліцейські проступки не були 
кримінально караними діяннями. Кодифікаційна комісія схвалила цю пропозицію 
та доручила йому розробити главу «Про тяжкі поліцейські проступки». На 
завершальному етапі праці над проектом нового кодексу комісія прийняла рішення 
про те, що відповідальними за остаточний текст проекту кримінального кодексу 
будуть Й. Зонненфельс та Ф. Зейлер [17, s. 115‒116]. 

На основі норм Кримінального кодексу для Західної Галичини 1796 року та 
результатів його практичного випробування на території Західної та Східної 
Галичини кодифікаційна комісія розробила проект нового загальноавстрійського 
кримінального кодексу. Цей проект був схвалений імператором Францом ІІ і 
3 вересня 1803 року оприлюднений ним під назвою «Кримінальний закон про 
тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки» (в історико-правовій науці його ще 
називають Францішканою) [3, c. 33]. Згідно з цісарським патентом, яким було 
оприлюднено цей кодекс, зазначалася, що цей кодекс набирає чинності з 1 січня 
1804 року. У цьому патенті наголошено, що законодавчі приписи, зокрема, при-
писи пов’язані зі системою покарань та їх застосуванням, враховуючи зміни у 
суспільному та політичному житті імперії, що відбулися за останні роки, потре-
бують перегляду та удосконалення. Вищенаведене, а також запровадження поділу 
кримінально караних діянь на злочини та тяжкі поліцейські проступки, відновлен-
ня застосування смертної кари, а також інші нововведення, як вказано у згаданому 
патенті, спонукали до розроблення та прийняття цього кодексу [19, s. 319].  

Кримінальний кодекс 1803 року складався з двох частин (перша частина була 
присвячена тяжким злочинам, а друга тяжким поліцейським проступкам), кожна з 
них мала по два розділи, один із яких стосувався норм матеріального кримі-
нального права, а другий – кримінального процесу [6, c. 70]. Важливим аспектом 
аналізу структури кримінального кодексу 1803 року є її порівняння зі структурою 
Всезагального закону про злочини і їх покарання 1787 року та Кримінального 
кодексу для Західної Галичини 1797 року, оскільки ці два акти, як випливає з 
наведеного, стали підґрунттям для нього. Перш за все необхідно наголосити, що 
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кримінальний кодекс 1803 року, як і Кримінальний кодекс для Західної Галичини 
1797 року містив як норми матеріального кримінального права, так і норми, що 
регулювали процесуальні відносини, на відміну від кримінального кодексу 
1787 року, нормами якого регулювалися лише питання матеріального криміналь-
ного права. Кодекс 1803 року, як і кодекс 1787 року складався з двох частин, 
нумерація статей у яких розпочиналася з § 1 (у кодексі 1803 року ‒ Ч. І (§ 1‒557); 
Ч. ІІ (§ 1‒459), а у кодексі 1787 року – Ч. І (§ 1‒126); Ч. ІІ (§ 1‒98)), на відміну від 
кодексу 1797 року нумерація статей, у двох частинах якого була спільна, тобто не 
розпочиналася з § 1 (§ 1‒568). Кримінальний кодекс 1803 року, як і кримінальний 
кодекс 1797 року, на відміну від кримінального кодексу 1787 року, не містив 
вступної частини (у кримінальному кодексі 1803 року та кримінальному кодексі 
1797 року вона називалася «Про предмет регулювання даного закону»). Цікавим, у 
аспекті структурної побудови, є розділ 1 ч. І Кримінального кодексу для Західної 
Галичини 1797 року «Про злочини». Цей розділ було поділено на Вступ та 
розділ 1. У Вступі було дано визначення злочину, а також відмежовано злочин від 
тяжкого поліцейського проступку, а у Розділі 1 було врегульовано питання вини, 
незакінченого злочину, а також деталізовано інші ознаки злочину. Щодо кодексу 
1803 року, то, на відміну від кодексу 1797 року, Розділ 1 «Про злочини та пока-
рання за них» ч. І цього кодексу був цілісним [17, s. 117‒118].  

Тяжкі злочини згідно з нормами Кримінального закону про тяжкі злочини та 
тяжкі поліцейські проступки 1803 року були віднесені до юрисдикції судів, а тяжкі 
поліцейські проступки до юрисдикції адміністративних органів – поліції та 
губернських правлінь. Тяжкими поліційними проступками були усі кримінально 
карані діяння (дія або бездіяльність), що були вчинені неумисно, а також легкі 
тілесні ушкодження та діяння, що порушували добрі звичаї. Кримінальний кодекс 
1803 року відновив застосування, скасованого Йозефіною поняття давності скоєн-
ня злочину, як підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за 
вчинення тяжких злочинів та тяжких поліцейських проступків. Подружня зрада, 
проституція, а також проступки проти релігії та звичаїв, що за кримінальним 
кодексом 1787 року належали до категорії проступків, відповідно до норм нового 
кодексу були віднесені до категорії тяжких злочинів. Францішкана скасувала такий 
наслідок притягнення до кримінальної відповідальності, як загальна конфіскація 
майна. Кримінальний кодекс 1803 року передбачав можливість пом’якшення 
покарання та дострокового звільнення від відбування покарання у вигляді ув’яз-
нення [13, s. 238]. Відповідно до норм кодексу покарання могло бути пом’якшено, 
якщо за злочин передбачалось ув’язнення строком понад 5 років (тоді можна було 
замінити його ув’язненням на менший термін) та якщо такий злочин було вчинено 
з необережності чи вперше або якщо могла постраждати родина засудженого, 
зокрема, якщо він був її годувальником. Порівняно з кримінальним кодексом 
1787 року, кодекс 1803 року зменшив максимальний строк ув’язнення – у кодексі 
1787 року – 100 років, а у кодексі 1803 року – 20 років [4, c. 78]. Проте, криміналь-
ним кодексом 1803 року було передбачено пожиттєве ув’язнення. До кримінально 
караних діянь кримінальний закон про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські 
проступки від 3 вересня 1803 року відносив: державну зраду й інші вчинки, що 
порушують державний порядок і громадський спокій; бунти та повстання; 
“публічне насильство” (до якого відносили посягання на державних урядовців, 
напад на чужий маєток чи будинок, захоплення силою людини, безправне обме-
ження особистої свободи, викрадення дівчини чи чужої жінки); зловживання 
владою; підробка документів і грошей; образа релігії (образа Бога, офіційної 
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релігії, схиляння християн до віровідступництва, пропагування атеїзму, створення 
сект); зґвалтування; скотоложство; злочини проти людства; вбивство; аборт; 
підкинення дитини; тілесні ушкодження; поєдинок; підпал; крадіжка; грабунок; 
двоєженство; надання допомоги злочинцеві та інші протиправні діяння [7, c. 47]. 

Відповідно до норм кримінального кодексу 1803 року було залишено смертну 
кару за державну зраду, вбивство, підробку грошей і підпал. Проте смертні вироки 
імператор, використовуючи право помилування, в переважній більшості випадків 
замінював ув’язненням, що в умовах розпаду феодально-кріпосницького ладу 
повинно було створити популярність абсолютистській владі й зміцнити віру 
народних мас у доброго імператора. Смертну кару виконували через повішення. З 
1 304 смертних вироків, винесених судами з 1803 року до 1848 року, виконано 
лише 448, а всі інші були замінені позбавленням волі на різні строки [2, c. 305]. 

Відповідно до положень Кримінального закону про тяжкі злочини та тяжкі 
поліцейські проступки 1803 року інквізиційний характер кримінального процесу 
значно посилювався. Домінуючу роль у порушенні справи, збиранні доказів, залу-
ченні свідків, експертів продовжували виконувати поліційні та судові органи. 
Часто вирок підсудному виносили за його відсутності [18, s. 457]. Кримінальний 
кодекс 1803 року передбачав застосування покарань до підсудного за відмову 
надати свідчення чи визнати вину. Підсудний навіть не міг взяти собі захисника-
адвоката, бо захист його інтересів кодекс уважав обов’язком судді. Кримінальний 
процес був таємним та письмовим з формальною оцінкою доказів. Згідно з 
приписами цього кодексу, вироки у справах про державну зраду, бунт і повстання, 
публічний ґвалт, зловживання владою, фальшування грошей і документів, образу 
релігії повинні бути перед їх оголошенням затверджені вищою судовою інстанцією 
[19, s. 486]. З метою швидкої розправи з особливо небезпечними для кріпосників 
особами кодекс передбачав скорочене судочинство. Для цього були введені так 
звані наглі суди. Судочинство у цих судах провадили за спрощеною процедурою, 
без дотримання звичайних формальностей, а вирок мусив бути винесений і 
виконаний упродовж 24 годин. Вироки наглих судів оскарженню не підлягали. 
Смертна кара – єдине покарання, яке застосовували ці суди [10, s. 28].  

До 1848 року Кримінальний закон про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські 
проступки не зазнав якихось істотних змін і доповнень, хоча робота над новим 
кримінальним кодексом розпочалась уже у червні 1817 року, коли було створено 
кодифікаційну комісію для перегляду кримінального кодексу 1803 року. Проекти 
1823 і 1824 років так і не були санкціоновані імператором. Одним із важливих 
поштовхів для поступового перегляду положень діючого кримінального законо-
давства Австрійської імперії та відновлення роботи кодифікаційної комісії над 
проектом нового кримінального кодексу стала революція 1848–1849 років. Чинним 
і надалі залишався кримінальний кодекс від 3 вересня 1803 року, але уже зі 
змінами [15, s. 403]. Зокрема, до австрійського кримінального кодексу 1803 року 
було внесено такі зміни: розпорядженням міністра юстиції від 22 травня 1848 року 
було скасовано застосування покарання – биття різками та палками, як основного, 
а також додаткового покарання – виставлення винної особи на публічний огляд; 
імператорським патентом від 17 січня 1850 року було декриміналізовано само-
вбивство та скасовано застосування таких покарань: найтяжчого ув’язнення та 
роботи на галерах [9, s. 450]. Застосування кримінального кодексу 1803 року 
значно ускладнило прийняття кримінально-процесуального кодексу від 17 січня 
1850 року [18, s. 324]. Необхідно зазначити, що кодекс 1850 року не поширював 
своєї дії на територію Галичини. Кримінально-процесуальний кодекс від 17 січня 
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1850 року впроваджував поділ кримінально караних діянь на тяжкі злочини, 
нетяжкі (звичайні) злочини та проступки. Водночас чинний кримінальний кодекс 
1803 року зберігав поділ на тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки, що 
спричиняло колізії у застосуванні згаданих норм матеріального та процесуального 
кримінального права [12, s. 367]. Враховуючи вищенаведені факти, у березні 
1850 року кодифікаційна комісія подала імператору новий проект кримінального 
кодексу, який було санкціоновано патентом імператора Франца Йосифа І від 
27 травня 1852 року, як новий кримінальний кодекс для всієї Австрійської імперії – 
кримінальний закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та проступки. 
Цей кодекс набрав чинності 1 вересня 1852 року і, як зазначалося в патенті 
імператора, яким його введено в дію, «кримінальний закон 1852 р. є новим видан-
ням кримінального закону про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки від 
3 вересня 1803 р., з врахуванням усіх змін та доповнень, внесених законами, вида-
ними після 1803 р., а також він вводить в дію деякі нові положення». Отже, до 
1 вересня 1852 року питання кримінального права регулювали норми криміналь-
ного кодексу 1803 року [16, s. 202]. Незважаючи на те, що кримінальний закон про 
тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та проступки 1852 року був доповненою 
редакцією кримінального кодексу 1803 року, все ж він відрізнявся від нього за 
зовнішньою структурою і за змістом. У аспекті аналізу структури кримінального 
кодексу 1803 року важливим є також порівняння структури цього кодексу та 
кодексу 1852 року. Отже, відмінності кримінального кодексу 1803 року та 
кримінального кодексу 1852 року щодо структури: 1) кримінальний кодекс 
1852 року містив лише норми матеріального кримінального права, на відміну від 
кримінального кодексу 1803 року, який містив також і норми, що регулювали про-
цесуальні відносини (питання процесуального права до 1853 року регулювалися 
нормами кримінального кодексу 1803 року та кримінально-процесуального кодексу 
від 17 січня 1850 року, з 1853 року до 1873 року – законом про кримінальне судо-
чинство від 29 липня 1853 року, а з 1873 року до 1918 року – нормами кримі-
нально-процесуального кодексу від 23 травня 1873 року); 2) кримінальний кодекс 
1852 року складався з двох частин, нумерація статей у яких була спільна, тобто не 
розпочиналася з § 1 (§ 1–532), а кодекс 1803 року складався з двох частин, нумерація 
статей у яких розпочиналася з § 1 (Ч. І (§ 1–557); Ч. ІІ (§ 1–459)); 3) кримінальний 
кодекс 1852 року не містив великої кількості наукових дефініцій, як це було у 
кодексі 1803 року; 4) кримінальний кодекс 1852 року, на відміну від кримінального 
кодексу 1803 року, не містив вступної частини (у кримінальному кодексі 1803 року 
вона називалася «Про предмет регулювання даного закону») [5, c. 317]. 

Отже, Кримінальний закон про тяжкі злочини та тяжкі поліцейські проступки 
1803 року, став новим етапом у розвитку кримінального законодавства та кримі-
нального права загалом, оскільки у його нормах ми бачимо продовження демокра-
тичних перетворень, що були закладені попередніми кримінальними законами 
1768 та 1787 років. Незважаючи на те, що у ньому було зроблено невеликий «крок 
назад», порівняно з кодексом 1787 року, оскільки кодексом 1803 року було відновлено 
застосування смертної кари та знову об’єднано норми матеріального та процесуаль-
ного кримінального права в одному акті, він став новим етапом у розвитку криміналь-
ного законодавства та зберіг тенденцію реформування кримінального законодавства у 
напрямі його гуманізації. Зокрема, кримінальним кодексом 1803 року було впрова-
джено інститут пом’якшення покарання, зменшено максимальний строк тривання 
ув’язнення до 20 років (за кодексом 1787 року 100 років) та скасовано загальну конфіс-
кацію майна винної особи, як наслідок притягнення до кримінальної відповідальності.  
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AUSTRIAN CRIMINAL CODE OF 1803: 
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The article deals with the main stages of Austrian criminal legislation codification in 1790–

1803. The special attention is paid to the analysis of Emperor`s Patents and their influence on 

the work of codification commission and text of Сode. It is determined that the text of the 

Universal Law on crimes and punishments of 1787, was the starting point of codification 

commission work on the draft of the Criminal Code of 1803, and the main discussion 

concerned the amendments to the norms of this Law that were to be made. The contents and 

the structure of the Criminal Code for Western Galicia of 1797, are analyzed. This Code 

regulated the issues of substantive, as well as of procedural criminal law. The author stresses 

that de jure it was enacted to establish peace and order in the territory of Eastern and Western 

Galicia, and de facto – for the practical test of its provisions. It is elucidated that enactment of 
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the new all-Austrian Criminal Code of 1803, was determined by the changes in social and 

political life of Empire, as well as by the introducing the division of criminal law-breakings into 

crimes and serious police offenses, the resumption of death penalty and the other innovations 

provided by this Code. The Criminal Code of 1803, comprised two parts (the first one was 

devoted to serious crimes, and the second one – to serious police offenses), and each of them 

consisted of two sections: one dealing with the substantive law norms, and the other – with 

criminal procedural norms. In terms of structure, it is worth considering Section 1 “On crimes 

and punishments” of Part 1 of the Code that unlike Section 1 of Part 1 of the Criminal Code for 

Western Galicia of 1797, was integral. Section 1 of Part 1 of the Criminal Code for Western 

Galicia was divided into Introduction and Section 1. The Introduction provided the definition of 

crime, as well as the differentiation between crime and serious police offenses; Section 1 dealt 

with the issues of guilt, incomplete crime and detailed the other features of crime. The author 

stresses that the Criminal Law on crimes and serious police offences of 1803, wasn`t altered 

or amended until 1848, and new all-Austrian Criminal Code was enacted just in 1852. 

Although the work on the new Criminal Code started in June 1817, when the codification 

commission was formed for re-examining the Criminal Code of 1803, but Emperor never 

approved the draft codes provided by the commission in 1823 and 1824.  

Keywords: Criminal Code for Western Galicia of 1797, J. Sonnenfels, Franzishkana, 

codification commission, serious police offenses. 
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Окреслено нормативно правові основи запровадження електронних адміністративних 

послуг в Україні. Зауважено, що одним із чинників, який суттєво знижує ефективність 

цифрових публічних сервісів є їх розподіл між різного рівня суб’єктами публічної адміні-

страції. Для подолання цієї перешкоди створено Єдиний державний веб-портал електрон-

них послуг. Детально проаналізовано правові основи створення та функціонування 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Визначено чинники, які можуть 

негативно вплинути на його роботу. Зокрема, неактуальність інформації про адміністратив-

ні послуги, розмитість правового регулювання, відсутність інтероперабельності публічних 

цифрових ресурсів і платформ. Також визначено передумови функціонування сервісу та 

його зручності для користувачів електронних адміністративних послуг. Ними є: інтеграція 

діючих публічних цифрових сервісів на основі єдиної платформи, ідентифікація, яка 

забезпечуватиме захист даних, зручність та зрозумілість інтерфейсу, формування пере-

ліків цифрових адміністративних послуг за критерієм «життєвих ситуацій». 

Ключові слова: електронна держава, цифрова економіка, цифрові публічні сервіси, 

електронне урядування. 
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Сфера адміністративних послуг в Україні зазнала чи не найбільше змін за роки 
незалежності України та пройшла справжню еволюцію від моменту зародження 
спірної концепції, яка викликала супротив та сумніви і переросла у один із 
найбільших сервісів публічної адміністрації, який на сьогодні отримує схвальні 
відгуки від суспільства. Саме адміністративні послуги змінили уявлення про лю-
дину як «гвинтик» у потужному механізмі публічної влади та зробили цю людину 
«центром» діяльності держави. Візуалізуючи цей шлях, умовно можна побачити, 
як він починався за «зачиненими дверима» високих кабінетів і прямував до 
«прозорих офісів» і комфортних сервісів для людини.  

Стрімкий розвиток цифрових технологій сьогодні вносить свої корективи в 
цей процес. Нові можливості, які відкриває Інтернет та технології, безпосередньо 
торкнулися і сфери адміністративних послуг. Адже використання цифрових техно-
логій для надання адміністративних послуг допомагає досягти високого ступеня 
прозорості процедур, подолати корупційні чинники, скоротити часові та еконо-
мічні витрати для надання останніх. Запровадження цифрових публічних послуг 
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здатне знизити адміністративний тягар на бізнес та громадян, роблячи їх взаємодію 
з органами публічної адміністрації швидшою та ефективнішою. Та сама якість і 
надійність цифрових публічних сервісів залежить від низки чинників.  

Мета статті ‒ детально з’ясувати правові основи створення та функціонування 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, виявити та проаналізувати 
чинники, які можуть негативно вплинути на його роботу, визначити та розглянути 
передумови, які необхідні для повноцінної роботи сервісу та його зручності для 
користувачів електронних адміністративних послуг. 

Одним із чинників, який суттєво знижує ефективність цифрових публічних 
сервісів є їх розподіленість між різного рівня суб’єктами публічної адміністрації, 
тобто, умовно кажучи, відсутність «єдиної точки доступу». Ця проблема актуальна 
і для країн ЄС. У документах ЄС наголошено, що в цей час інформація, поради, 
механізми вирішення проблем, контактні точки та процедури, пов’язані з єдиним 
ринком, не функціонують як єдине ціле, але є розповсюдженим, неповним, недо-
статньо взаємопов’язаним і не є стабільним для користувачів як на рівні ЄС, так і 
на національному рівні. Тому користувачам важко знайти потрібну інформацію та 
необхідну допомогу. Відповідно запропоновано створити Єдиний цифровий шлюз 
на основі існуючих порталів, контактних точок та мереж, розширюючи, вдоско-
налюючи та упорядковуючи всю інформацію, допомогу та послуги з вирішення 
проблем, дозволяючи користувачам завершувати найчастіше використовувані 
національні процедури повністю в режимі он-лайн [5]. 

Інтеграція цифрових публічних сервісів в одну онлайн-платформу, яка взає-
модіє з громадянами та бізнесом, є одним із етапів реалізації концепції цифрової 
держави, відповідає правилам та стандартам розвитку єдиного цифрового простору 
Європейського співтовариства. Одним із ключових елементів електронного 
урядування в країнах Європейського Союзу має стати створення «точки єдиного 
контакту» (points of single contact), яка створює умови, за яких всі процедури, 
пов’язані з доступом до сервісної діяльності та їх здійснення, може бути легко 
виконано на відстані та електронними засобами через відповідні точки єдиного 
контакту у відповідних органах [6]. 

Необхідно зауважити, що для користувачів публічних електронних сервісів 
існування єдиного інтегрованого Порталу є перевагою, оскільки за умови, коли 
максимальна кількість публічних електронних сервісів зосереджена в одному 
місці, відсутня необхідність відвідувати веб-сторінки інших органів публічної 
адміністрації у пошуках необхідної електронної послуги або сервісу.  

Згідно з Указом Президента України «Про деякі заходи щодо поліпшення 
доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» від 29.07.2019 року 
[2], Кабінет міністрів України зобов’язано вжити заходів щодо створення єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг, на якому відбуватиметься надання 
електронних, у тому числі адміністративних, послуг з можливістю використання 
смартфона або планшета.  

У наведеному Указі Президента України йдеться про створення Єдиного веб-
порталу електронних послуг, попри те, що такий Портал вже існує відповідно до 
вимог Закону України «Про адміністративні послуги». Так, ще у 2015 році змінами 
до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про адміністративні послуги» було передбачено, що 
надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звер-
нення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет 
забезпечуються через Єдиний державний портал адміністративних послуг (надалі – 
Портал), який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних 
послуг в Україні [1]. 
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Тривалий час Портал працював у тестовому режимі, тож, про якісні адмі-
ністративні послуги не йшлося. Здебільшого на Порталі можна було почерпнути 
загальну інформацію про адміністративні послуги. На відсутність реальних адмі-
ністративних послуг на Порталі вплинула невпорядкованість законодавства у цій 
сфері, нечіткість обов’язків щодо адміністрування Порталу. За таких умов 
функціонування Порталу було більше декларативним.  

Водночас, суспільний запит щодо розширення спектру електронних публічних 
сервісів зростає із розвитком технологій та розширенням можливостей Інтернету. 
Отже, протягом крайніх п’яти років, спостерігався динамічний розвиток окремих 
самостійних онлайн-сервісів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, які серед іншого запроваджували перші електронні адміністративні послуги. 
Станом на початок 2020 року існувало більше 10 різних публічних сервісів з надання 
електронних адміністративних послуг. Зокрема, це Он-лайн будинок юстиції, Портал 
державних послуг, Електронні сервіси Кабінету Міністрів України, Портал 
електронних послуг Пенсійного фонду України, Електронні послуги Міністерства 
внутрішніх справ України, Портал електронних послуг Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та багато інших. Використовуючи згадані веб-ресурси, 
можна, зокрема, зареєструвати юридичну особу, фізичну особу-підприємця, внести 
зміни у статут, зареєструвати громадську організацію, отримати дозвіл на початок 
будівельних робіт та багато інших електронних адміністративних послуг.  

Але якщо проаналізувати зовнішню форму більшості електронних адміні-
стративних послуг, то вони далекі від задекларованої зручності для користувачів. 
Наприклад, для отримання електронної адміністративної послуги з реєстрації 
фізичної особи-підприємця в електронній формі необхідно заповнити близько 50 
блоків різної інформації. Також дані (зокрема, обрані види діяльності згідно з 
КВЕД, та інші) необхідно вводити по кілька разів у різних блоках. Послуга 
перенасичена складними юридичними формулами, відсутні підказки, відео чи 
текстові інструкції, пояснення щодо заповнення електронної форми. В результаті, 
малоймовірно, що особа – користувач адміністративної послуги, самостійно, без 
допомоги юриста, зможе правильно заповнити електронну форму для отримання 
цієї послуги. Це нівелює цінність електронних адміністративних послуг, які мають 
бути доступні для звичайних громадян.  

Такий підхід є цілком протилежним до концепції єдиного веб-порталу еле-
ктронних послуг, яка задекларована в Указі Президента України «Про деякі заходи 
щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» від 
29.07.2019 року [2] 

Цю ситуацію вирішив врегулювати Кабінет Міністрів України. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів «Питання Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 
04 грудня 2019 року № 1137 з 1 січня 2020 року функції Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг виконує Єдиний державний веб-портал електронних послуг.  

Єдиний державний веб-портал електронних послуг має офіційну адресу в 
Інтернеті ‒ diia.gov.ua. та називається «Портал Дія». Він має на меті інтегрувати 
діючі веб-ресурси міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 
надання електронних адміністративних послуг. 

Зупинімося детальніше на правових основах функціонування Порталу «Дія». 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Питання Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг» від 04 грудня 2019 року № 1137, Портал Дія призначений для реалізації 
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права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні 
та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у 
тому числі відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), отримання 
інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для 
надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг [4]. 

Ключовими завданнями Порталу «Дія», серед інших, є: 
1) надання електронних послуг (у тому числі адміністративних та інших публіч-

них послуг) з отриманням та використанням у разі потреби інформації з національних 
електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг; 

2) створення та функціонування електронного кабінету користувача на веб-
порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до 
інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про особу; 

3) забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні 
послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких відбувається з вико-
ристанням веб-порталу. 

Новелою законодавчого регулювання стало потенційне запровадження можли-
вості подання через Портал «Дія» звернень до органів виконавчої влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій (у тому числі відповідно до Закону України «Про звернення грома-
дян»), а також скарг за результатами надання послуг, розгляду звернень та адмі-
ністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час про-
ведення процедур оскарження, забезпечення оскаржувача інформацією про перебіг 
та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним 
зазначених результатів. Проте, на жаль, невідомі точні часові межі, коли ця 
функція на Порталі «Дія» має запрацювати. 

Окрім того, через Портал «Дія» передбачена можливість проведення моніторингу 
та оцінювання якості послуг, які надають з використанням веб-порталу у центрах 
надання адміністративних послуг або суб’єктами розгляду звернень безпосередньо. 

Традиційно для формування переліків та структурування адміністративних 
послуг, які можна отримати на відповідному веб-ресурсі, використовували так 
званий суб’єктний підхід. Тобто, електронні адміністративні послуги групували за 
критерієм суб’єкта, який їх надає. Для користувача, це незручно. З огляду на це, 
систематизація та пошук електронних послуг (у тому числі адміністративних та 
інших публічних послуг) на Порталі «Дія» здійснюватиметься за типовими, 
зокрема життєвими ситуаціями. Така практика відображає досвід країн ЄС, які вже 
близько десятиліття успішно використовують цифрові технології для надання 
адміністративних послуг. На порталі «Service-public.fr» Франції загалом за жит-
тєвими ситуаціями згруповано близько 1 500 різних он-лайн сервісів, серед них є 
близько 500 адміністративних послуг, повністю в електронній формі. Інформація 
сформована дуже зручно для користувачів порталу і подається у вигляді розділів, 
що мають назви відповідно до життєвих ситуацій, які можуть виникати у житті 
людини, наприклад, «я переїжджаю», «я чекаю дитину», «я готуюсь до пенсії». І 
вже у цих розділах є все необхідне для отримання адміністративних послуг, що 
пов’язані з відповідною життєвою ситуацією. В інших розділах також доступний 
пошук потрібних особі адміністративних послуг через категорії «сім’я», «соціальні 
послуги – здоров’я», «робота», «житло», «транспорт» тощо. Скористатися такими 
електронними публічними сервісами можна ідентифікувавши себе через систему 
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France Connect (використовуючи при цьому ім’я користувача та пароль свого 
облікового запису на impots.gouv.fr або ameli.fr або idn.laposte.fr або Mobile Connect). 

Попри загальну позитивну оцінку ініціативи щодо реформування системи 
електронних публічних сервісів та втілення в концепції Порталу «Дія», виникає 
певний сумнів: чи буде Портал «Дія» наповнений реальними адміністративними 
послугами, чи не «спіткає його доля» попередника (тобто Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг, створення якого вимагав Закон України «Про 
адміністративні послуги», але який так і не працював).  

Ці сумніви викликані розмитістю правового регулювання взаємодії Порталу 
«Дія» з національними електронними інформаційними ресурсами. А саме ця взаємо-
дія є ключем на шляху до якості електронних адміністративних послуг. Як відомо, 
сьогодні існують певні труднощі з інтероперабельністю публічних інформаційних 
систем. У цій сфері відсутнє належне правове регулювання, а окремі точкові 
ініціативи, які реалізуються, носять проектний характер. Ця тема потребує глибокого 
самостійного дослідження, тож обмежимося лише констатацією декларативності 
припису п. 14 Постанови Кабінету Міністрів «Питання Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг» від 04 грудня 2019 року № 1137 [4], відповідно до якого взаємодія Порталу 
Дія з національними електронними інформаційними ресурсами відбувається через 
системи електронної взаємодії у визначеному законодавством порядку. 

З цієї ж підстави виникає чимало сумнівів про актуальність інформації про 
адміністративні послуги на Порталі «Дія». Обов’язок надання інформації на 
Портал «Дія» покладений на суб’єктів розгляду звернень. Однак без функціо-
нування системи електронної взаємодії та в силу декларативності відповідальності 
за достовірність, повноту і своєчасність інформації, наданої для використання на 
веб-порталі, видається доволі сумнівним виконання цього обв’язку. 

Не можна оминути увагою ще один чинник, який є надзвичайно важливим для 
користувачів електронних публічних сервісів – це зручність і безпечність 
ідентифікації на Порталі «Дія», яка при цьому гарантуватиме безпеку даних.  

Станом на 2020 рік, для ідентифікації на електронних порталах адмі-
ністративних послуг використовують простий електронний цифровий підпис та 
посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, відповідно до 
Перехідних положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» (закон 
втратив чинність, відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» 
від 05.10.2017 року) [3]. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів «Питання Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг» від 04 грудня 2019 року № 1137 [4] на Порталі «Дія» електронна іденти-
фікація та автентифікація користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої 
системи електронної ідентифікації, відбуватиметься за допомогою кваліфікованих 
електронних підписів (так званих КЕП) та печатки, а також інших засобів 
ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу. Це положення 
кореспондується з вимогами Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 
05.10.2017 року [3]. 

Відповідно до положень цього законодавчого акта, кваліфікований електрон-
ний підпис – це удосконалений електронний підпис, який створюється з викорис-
танням засобу кваліфікованого електронного підпису і ґрунтується на кваліфіко-
ваному сертифікаті відкритого ключа. Сертифікат відкритого ключа засвідчує 
належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі, підтверджує її 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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ідентифікаційні дані та/або надає можливість здійснити автентифікацію веб-сайту. 
За умови використання кваліфікованого електронного підпису, ідентифікація особи 
забезпечує однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника 
юридичної особи для отримання нею адміністративних послуг. Простіше кажучи, 
кваліфікований електронний підпис має однакову юридичну силу зі власноручним 
підписом та дозволяє підтвердити або ідентифікувати людину.  

Безпечна електронна ідентифікація є важливим чинником захисту даних та 
запобігання шахрайству в Інтернеті. Ці аспекти дійсно мають значення в таких 
сферах, як електронне урядування та електронні публічні послуги, де громадянам 
та бізнесу потрібно довіряти, що їх дані обробляють повною мірою відповідно до 
чинного законодавства про захист даних. ЄС наголосив на важливості безпеки 
електронних послуг, особливо електронних підписів, та на необхідності створення 
інфраструктури відкритих ключів на загальноєвропейському рівні [7].  

Отже, однією з ключових передумов ефективності реалізації концепції елек-
тронних адміністративних послуг є, зокрема, запровадження інтегрованого підходу, 
відповідно до якого всі електронні ресурси органів публічної адміністрації, веб-
сторінки публічних сервісів мають бути об’єднані в один зручний ресурс. Функції з 
надання електронних послуг (у тому числі адміністративних та інших публічних 
послуг), відповідно до чинного законодавства, покладені на Портал «Дія», який має 
забезпечити застосування зрозумілих та зручних для користувачів інтерфейсів; 
завантаження, заповнення та подання заяв й інших документів за допомогою 
програмних засобів веб-порталу. Однією з ключових вимог, яка нарешті отримала 
відповідне нормативне закріплення, є необхідність забезпечення систематизації та 
пошуку електронних адміністративних послуг за типовими, зокрема життєвими 
ситуаціями. Це положення є відображенням кращих практик з надання електронних 
адміністративних послуг країн ЄС. 
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FUNCTIONING OF THE INTEGRATED ELECTRONIC 
ADMINISTRATIVE SERVICES PORTAL: LEGAL ASPECTS 

N. Hliborob 
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Universytetska Str. 1, Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: Natalia_hliborob@ukr.net 

The article is devoted to the legal principles of implementation of electronic administrative 

services in Ukraine. eGovernment supports administrative processes, improves the quality of 

the services and increases internal public sector efficiency. Digital public services reduce 

administrative burden on businesses and citizens by making their interactions with public 

administrations faster and efficient, more convenient and transparent, and less costly. In 

addition, using digital technologies as an integrated part of governments’ modernisation 

strategies can unlock further economic and social benefits for society as a whole. The digital 

transformation of government is a key element to the success of the Single Market. 

One of the factors that significantly reduce the effectiveness of digital public services is 

their distribution between different levels of government. Public administrations and public 

institutions should be open, efficient and inclusive, providing borderless, personalised, user-

friendly, end-to-end digital public services to all citizens and businesses. Innovative 

approaches are used to design and deliver better services in line with the needs and demands 

of citizens and businesses. Public administrations use the opportunities offered by the new 

digital environment to facilitate their interactions with stakeholders and with each other.To 

overcome this obstacle, a single state web portal for electronic services was created. The 

creation and functioning of the Unified State Web Portal of Electronic Services is analyzed. 

The factors that may adversely affect his work are identified. In particular, the relevance of 
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information on administrative services, lack of legal regulation, lack of  interoperability of public 

digital resources and platforms. Interoperability mean that public services should be designed 

to work seamlessly across the Single Market and across organisational silos, relying on the 

free movement of data and digital services in Ukraine. The functioning of the service and its 

convenience for users of electronic administrative services are analyzed. These are: 

integration of existing public digital services on a single platform, identification that will provide 

data protection, user-friendliness and clarity of the interface. Electronic identification means 

the process of using person identification data in electronic form uniquely representing either a 

natural or legal person, or a natural person representing a legal person. The formation of 

digital administrative services based on the criterion of "life situations". Confidence in and 

convenience of online services are essential for users to fully benefit and consciously rely on 

electronic services. 

Keywords: e-government, digital economy, digital public services, e-government. 

Стаття: надійшла до редакції 10.03.2020 

прийнята до друку 12.06.2020 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70. С. 129–135 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2020. Issue 70. P. 129–135 

© Школик А., 2020 

УДК 342.924 

ОНОВЛЕНИЙ ВАРІАНТ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ» 

А. Школик  

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: a.shkolyk@gmail.com 

Охарактеризовано черговий варіант проекту основоположного акта адміністративного 

законодавства ‒ Закону України «Про адміністративну процедуру», який було подано 

Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України у травні 2020 року. 

З’ясовано основні новації офіційного законопроекту порівняно з його попередніми версіями 

щодо концептуальних питань: предмета правового регулювання і сфери дії, включаючи 

проблематику співвідношення з актами спеціального законодавства, а також загальної 

структури законопроекту. Також у дослідженні описано окремі адміністративно-процедурні 

норми, що було додано або вилучено в оновленому варіанті. 

В результаті проведеного аналізу виявлено як позитивні, так і не надто виправдані 

новації в останньому офіційному законопроекті. Зокрема, зроблено висновок, що най-

істотнішим недоліком є подальша відсутність чіткого визначення майбутньої сфери дії цього 

загального законодавчого акта та його співвідношення з актами спеціального законодавства. 

Для усунення цього недоліку запропоновано уже в перших статтях законопроекту пере-

рахувати сфери публічного адміністрування, на які цей акт не поширюватиметься або ж 

назвати законодавчі акти, у яких діятимуть спеціальні адміністративно-процедурні норми.  

Підтримано більшість із передбачених у законопроекті нових юридичних норм щодо 

впровадження в публічне адміністрування цифрових електронних технологій, однак вказа-

но, що їх розміщення у тексті законопроекту потребує системної переробки з метою логіч-

ного та послідовного викладу.   

Також з’ясовано, що позитивні доповнення в частині узгодження інших законодавчих 

актів із нормами майбутнього Закону України «Про адміністративну процедуру» є недо-

статніми. У цьому контексті запропоновано, щоб Закон України «Про звернення громадян» 

загалом втратив чинність, а замість нього розробити та ухвалити Закон України «Про 

петиції», поряд із аналізованим адміністративно-процедурним актом.  

Kлючові слова: удосконалення законопроекту, загальний акт про адміністративну 

процедуру, узгодження законодавчих актів. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.129 

Понад двадцятирічну історію розроблення та доопрацювання базового акта 
адміністративного законодавства ‒ загального закону (кодексу) про адміністра-
тивну процедуру ‒ нещодавно було продовжено. У середині травня поточного року 
чинний Кабінет Міністрів України формально схвалив черговий варіант проекту 
Закону України «Про адміністративну процедуру»

 
, який відразу ж було зареєстро-

вано у Верховній Раді України [3]. Оновлений варіант законопроекту по суті 
замінив його попередню версію, яку пропонував понад рік тому [2] тогочасний 
Уряд України і згодом відкликав цей же орган у наступному складі. Оскільки 
оновлена редакція цього багатостраждального законопроекту стала відомою 
широкому загалу лише з моментом її офіційного опублікування на сайті Верховної 
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Ради України, варто з’ясувати, чи зазнав він істотних змін порівняно з попе-
редньою версією, та охарактеризувати такі зміни. 

Таке з’ясування вважаємо важливим з огляду на підвищений науковий інтерес 
до тематики адміністративної процедури серед вітчизняних адміністративістів 
останніми роками. Попередній, не схвалений парламентом проект Закону України 
«Про адміністративну процедуру» чи не вперше в історії української адмі-
ністративно-правової науки став предметом опублікованого науково-практичного 
коментаря [1]. До написання цього коментаря було залучено частину розробників 
законопроекту, а також відомих у галузі адміністративного права науковців та 
практиків: О. Ф. Андрійко, В. М. Бевзенка, Т. О. Гуржія, О. М. Каменчука, 
Л. Є. Кисіль, Р. О. Куйбіду, В. Г. Перепелюка, А. Л. Петрицького, Н. Г. Плахотнюк, 
Г. В. Рижкова, М. І. Смоковича, В. П. Тимощука та автора цих рядків. Однак поява 
оновленого варіанту проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» 
зумовлює необхідність проведення юридичного аналізу саме його.  

У своєму дослідженні поставимо завдання описати запропоновані в 
останньому офіційному варіанті законопроекту новації за такими напрямами: 

– предмет регулювання і сфера дії майбутнього закону, а також співвідношен-
ня із актами спеціального законодавства; 

– загальна структура законопроекту та її складові частини; 
– окремі адміністративно-процедурні норми, що було додано або вилучено. 
До цього додамо, що публікацію призначено для усіх фахівців з адміністра-

тивного та адміністративно-процесуального права, які ознайомлені зі змістом 
попередніх проектів українського загального закону (кодексу) про адміністративну 
процедуру, принаймні пропонованих останніми роками. Інакше кажучи, будемо 
намагатися не повторювати відомі зацікавленим адміністративно-процедурною 
тематикою особам положення. 

Предмет правового регулювання в оновленому законопроекті не надто змі-
нився й охоплює порядок прийняття, оскарження в адміністративному порядку та 
виконання індивідуальних рішень суб’єктів публічного адміністрування, які 
названо адміністративними актами. Тобто, інші форми (інструменти) публічного 
адміністрування й надалі залишаються неврегульованими, хоча й на них («іншу 
адміністративну діяльність адміністративних органів») поширюються визначені в 
законопроекті загальні принципи адміністративної процедури. Коло закріплених 
винятків з дії майбутнього закону також не змінилося порівняно з попереднім 
варіантом і дає загальне уявлення про відносини, на які він не поширюється. 

І надалі законопроект допускає можливість правового регулювання особливос-
тей адміністративного провадження в актах спеціального законодавства (окремих 
категоріях справ), при тому не визначаючи, про які справи, сфери публічного 
адміністрування чи просто законодавчі акти йдеться. Такий підхід допоможе 
практично кожному міністерству лобіювати ухвалення спеціального законодавства 
із вмістом адміністративно-процедурних норм для відповідної сфери, що без 
сумніву нівелюватиме роль і значення загального закону (кодексу) в майбутньому. 

Також із законопроекту вилучено згадку про рамкові Закони України «Про 
адміністративні послуги» та «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», що в принципі варто визнати слушним. Адже ці зако-
нодавчі акти також регулюють адміністративну процедуру на сучасному етапі і при 
ухваленні загального закону (кодексу) треба було б чітко розмежувати сфери їх 
застосування. Однак якщо в оновленому варіанті «Прикінцевих та перехідних 
положень» законопроекту вилученню адміністративно-процедурних норм із Закону 
України «Про адміністративні послуги» присвячено низку пунктів, то щодо поло-
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жень Закону України «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» там не знаходимо жодної згадки. Такий вибірковий підхід до 
упорядкування чинного законодавства України навряд чи можна виправдати: у 
другому з названих Законів міститься чимало адміністративно-процедурних норм, 
що регулюють інспекційну (контрольно-наглядову) діяльність публічної адміністрації. 
Своєю чергою загальний закон (кодекс) про адміністративну процедуру також 
регулюватиме інспекційні (контрольно-наглядові) провадження, і колізій у право-
застосуванні без чіткого розмежування норм обох законодавчих актів не уникнути. 

У зв’язку зі збереженим предметом правового регулювання, не зазнала 
значних змін і загальна структура проекту Закону України «Про адміністративну 
процедуру». Єдиний істотний виняток становить вилучення наявного у попе-
редньому варіанті розділу ІІІ «Дослідження обставин справи, докази, строки 
адміністративного провадження». Частково модифіковане регулювання цих питань 
було розпорошене до оновлених розділів ІІ «Адміністративний орган, учасники 
адміністративного провадження та особи, які сприяють розгляду справи», ІІІ 
«Адміністративне провадження» та зовсім нового розділу VІІІ «Строки та офіційне 
засвідчення в адміністративному провадженні». На нашу думку, таку диверси-
фікацію адміністративно-процедурних норм можна виправдати у частині їх 
переміщення до існуючих розділів II та III. Проте додавання наприкінці законо-
проекту окремого нового розділу VІІІ із правовим регулюванням двох специфічних 
аспектів адміністративного провадження руйнує його попередню логічну струк-
туру, не надто відповідає усталеним підходам до формування процесуальних 
кодексів, а тому не може бути нами підтримане.  

Інші складові структури проекту Закону України «Про адміністративну про-
цедуру було залишено без глобальних змін, хоча змістовне наповнення багатьох 
статей – оновлене, на чому зупинимося детальніше. 

1. У контексті впровадження електронних цифрових технологій до публічного 
адміністрування, присвячену посадовій особі адміністративного органу статтю 22 
доповнено пунктом 3, в якому передбачено можливість здійснення адміністратив-
ного провадження в автоматичному режимі, за допомогою програмних засобів без 
втручання людини. По суті пропонована редакція норми має здебільшого 
орієнтуюче значення для правозастосування, відсилаючи до актів спеціального 
законодавства. Крім того, зміст пункту 3 не відповідає назві самої статті «Посадова 
особа адміністративного органу», яку варто переформулювати у разі збереження 
названого пункту саме у цій статті законопроекту. 

2. Цілком новою в останньому законопроекті є окрема стаття 27 про адміні-
стративну взаємодопомогу. Пропоновані тут норми передбачають правове регулю-
вання внутрішніх відносин між уповноваженими суб’єктами публічного адміні-
стрування, однак при тому безпосередньо пов’язаних зі зовнішньою адміністратив-
ною процедурою: щодо вчинення іншим уповноваженим суб’єктом окремих дій. 
Загалом варто підтримати впровадження таких норм, зважаючи на потреби 
практики, а також ‒ на останні напрацювання адміністративно-правової доктрини. 
Адже в Модельних правилах про адміністративну процедуру Європейського 
Союзу наявна окрема книга про взаємодопомогу між суб’єктами публічної влади 
[5, с. 198‒231], тож пропоновану статтю навіть варто розширити. 3. Достатньо 
цікава новація оновленої версії законопроекту міститься у пункті 3 статті 42 про 
«неприйнятні» заяви. Підставами вважати заяву приватної особи неприйнятною 
можуть бути достатньо різні обставини: 

– в ній не викладено змісту вимоги заявника або такі вимоги є очевидно 
безпідставними; 
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– у заяві застосовано ненормативну лексику; 
– заява містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі. 
Далі в аналізованій нормі визначено, що після отримання такої заяви суб’єкт 

публічного адміністрування (адміністративний орган) пропонує виправити недоліки 
приватній особі у встановлений строк і повідомляє її про правові наслідки невипра-
влення вказаних недоліків. Пропонована норма, на нашу думку, об’єднує надто різні: 
логічні, лінгвістичні та юридичні підстави, а тому їх варто розділити. Крім того, 
правове регулювання тут чималою мірою нагадує інститут залишення заяви без руху 
і доцільніше було б принаймні частково імплементувати реалізацію ідеї неприйнят-
ності заяви до відповідної, спеціально призначеної статті 40 законопроекту.   

4. Серед положень законопроекту, що зазнали істотних змін та доповнень, 
виділимо також статтю 51 останньої редакції «Пояснення та зауваження учасників 
адміністративного провадження». Передусім зазначимо недоцільне, на нашу 
думку, вилучення норми про те, що «неподання чи несвоєчасне подання адресатом 
або заінтересованою особою пояснень зауважень у справі може бути підставою для 
відмови в задоволенні скарги у разі оскарження адміністративного акта» [2]. Ця 
норма мала стимулюючий характер для учасників адміністративного провадження 
на стадії адміністративного оскарження і була спрямована на ефективне вирішення 
справи та недопущення «приховування важливої для справи інформації [1, с. 286]. 

Поряд із цим, названу статтю 51 було доповнено новим пунктом 4, у якому 
передбачено можливість участі в адміністративному провадженні у режимі відео-
конференції. Загалом варто позитивно оцінити таку новацію, спрямовану на 
реалізацію сучасного тренду до e-administration, проте розміщення цієї загальної 
норми про спосіб розгляду справи у статті про пояснення та зауваження учасників 
адміністративного провадження, не вважаємо найкращим. 

5. Також у контексті названого вище тренду до електронного адміністрування 
необхідно згадати доповнення законопроекту новим пунктом у статті 65 про 
можливість прийняття рішення в автоматичному режимі «на підставі електронних 
документів у машинозчитувальному форматі та/або даних національних електрон-
них інформаційних ресурсів». Більше того, у наступній статті 66 законопроекту 
прийняття адміністративного акта в «електронній формі в машинозчитувальному 
форматі» фактично визнано основним варіантом письмової форми, якщо інше не 
встановлено спеціальним законодавством. Загалом варто підтримати такий підхід, 
хоча й із вилученням словосполучення «у машинозчитувальному форматі», у 
якому відчувається лексика з попереднього століття. 

Поряд із цим звернемо увагу на збереження термінологічної плутанини, яку 
збережено у названих статтях також і в останній редакції законопроекту. По-
перше, статтю 65 названо «прийняття рішення у справі», а уже в пункті першому 
йдеться про прийняття адміністративного акта». По-друге, у пропонованому пункті 
третьому знову використано сумнівну конструкцію «юридично значимої дії», яка 
перекочувала сюди із радянської адміністративно-правової доктрини. В будь-якому 
випадку, проблему тут закладено ще на початку законопроекту, коли адміні-
стративним актом було названо рішення індивідуальної дії і таким способом 
заплутано наступне правове регулювання.  

6. У частині регулювання стадії адміністративного оскарження законопроект 
також містить доповнення стосовно можливості подання скарги в електронній 
формі і навіть без електронного підпису за умови автентифікації приватної особи. 
Однак посилання у цій статті на використання Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг виглядає, як мінімум, дивним з огляду на оскарження не лише 
рішень, дій чи бездіяльності уповноважених суб’єктів щодо надання адміністра-
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тивних послуг, але й вчинених під час інспекційної (контрольної, наглядової) 
діяльності публічної адміністрації. 

Проте основним недоліком оновленого розділу про стадію адміністративного 
оскарження, що залишився із попереднього варіанту законопроекту, на нашу 
думку, є відсутність врегулювання питання про співвідношення між адміністратив-
ним та судовим способами захисту порушених прав приватних осіб. Тут доречно 
пригадати, що у законодавстві багатьох держав-членів Європейського Союзу 
подання скарги в адміністративному порядку є обов’язковою передумовою звер-
нення до суду, принаймні у певних сферах публічного адміністрування. Також 
звернемо увагу, що і в українському законодавстві є приклад закріплення чіткого 
пріоритету судового оскарження перед адміністративним. Відповідно до норми 
Податкового кодексу України, оскаржене в судовому порядку рішення контролю-
ючого органу, не підлягає адміністративному оскарженню [4]. 

7. Останній пункт огляду основних новацій останнього варіанту проекту 
Закону України «Про адміністративну процедуру» стосується його «Прикінцевих 
та перехідних положень». 

Найістотнішим позитивним моментом уважаємо уже згадуване приведення у 
відповідність адміністративно-процедурних норм Закону України «Про адміністра-
тивні послуги» із майбутніми положеннями аналізованого нами законопроекту. 
Фактично переважну більшість цих норм зі статей 9 та 10 пропонується вилучити, 
при тому залишивши достатньо нейтральні речення. На наш погляд, зазначені 
статті Закону України «Про адміністративні послуги» можна вилучити цілком, щоб 
у суб’єктів законодавчої ініціативи з часом не виникало бажання їх доповнити 
певними особливостями. 

Поряд із цим у «Прикінцевих та перехідних положеннях» запропоновано вре-
гулювати співвідношення між майбутнім Законом «Про адміністративну 
процедуру» та чинним загальним Законом України «Про звернення громадян», 
закріпивши пріоритет застосування адміністративно-процедурного акта при вирі-
шенні «питань, порушених у заявах (клопотаннях) і скаргах громадян». Спряму-
вання такого підходу розробників уважаємо правильним, однак недостатнім. 
Залишення в силі адміністративно-процедурних норм Закону України «Про звернення 
громадян» спричинятиме спокусу для уповноважених суб’єктів публічного адмі-
ністрування застосувати саме їх в окремих ситуаціях, що навряд чи сприятиме 
правовій визначеності для приватних осіб. Тому наша позиція є більш ради-
кальною та полягає у втраті чинності цим дещо застарілим законодавчим актом. 
Замість нього доцільно ухвалити окремий Закон «Про петиції» (в частині 
регулювання існуючих пропозицій) та, відповідно, Закон «Про адміністративну 
процедуру» (стосовно регулювання заяв та скарг, хоч і не обмежуючись ними). 
Звичайно, що така позиція потребує додаткової законопроектної роботи, але чітке 
розмежування предмета правового регулювання між законодавчими актами усуває 
можливість вибіркового застосування їхніх норм. 

Підсумовуючи цей короткий огляд оновленого варіанту проекту Закону 
України «Про адміністративну процедуру», доходимо наступних висновків.  

По-перше, концептуально остання версія законопроекту не зазнала значних 
змін: це стосується предмета правового регулювання, сфери дії законодавчого акта 
і загальної структури. Найважливішим недоліком у цьому контексті вважаємо 
відсутність чіткого визначення майбутньої сфери дії цього загального законодав-
чого акта та його співвідношення з актами спеціального законодавства. Для усунення 
цього недоліку необхідно вже у перших статтях законопроекту перерахувати сфери 
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публічного адміністрування, на які цей акт не поширюватиметься або ж назвати 
законодавчі акти, в яких діятимуть спеціальні адміністративно-процедурні норми.  

По-друге, законопроект обґрунтовано доповнено низкою нових норм, спрямо-
ваних на впровадження цифрових електронних технологій в публічному адмі-
ніструванні. Підтримуючи більшість із пропонованих у цьому напрямі новацій, 
зазначимо, що їх розміщення у тексті законопроекту не завжди відповідає 
усталеній та логічній побудові процесуальних та процедурних кодифікованих актів 
і потребує системної переробки.  

По-третє, в оновленому законопроекті зроблено крок у напрямі погодження 
інших законодавчих актів (зокрема, Закону України «Про адміністративні послуги»), з 
нормами майбутнього загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру. 
Однак загалом законопроект залишається слабко узгодженим з іншими актами 
законодавства України, що залишаться чинними у пропонованому варіанті. В 
цьому контексті наша позиція передбачає доцільність радикальніших змін до 
чинного законодавства і, зокрема, втрату чинності Законом України «Про звернен-
ня громадян» та ухвалення поряд із аналізованим адміністративно-процедурним 
актом також Закону України «Про петиції».  

У результаті виявлення зазначених недоліків оновленого варіанту проекту 
Закону України «Про адміністративну процедуру», не викликає сумніву доцільність 
учергове доопрацювати його зміст перед остаточним ухваленням, із врахуванням 
викладених зауважень. 
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The article describes another version of the draft basic act of administrative legislation ‒ 

the Law of Ukraine “On Administrative Procedure”, which was submitted by the Cabinet of 

Ministers of Ukraine and registered in the Verkhovna Rada of Ukraine in May 2020.  

The task of the research is to clarify the main innovations of the official draft law 

compared to its previous versions on conceptual issues: the subject matter of legal regulation 

and its scope, including the relationship with special legislation, as well as the general 

structure of the draft law. In addition, the study describes some specific administrative 

procedural rules that have been added or removed in the updated version. 

The analysis reveals both positive and poorly justified innovations in the latest official draft law. 

In particular, it is concluded that the most significant shortcoming is the further lack of a clear 

definition of the future scope of this general legislative act and its relationship with acts of special 

legislation. To eliminate this shortcoming, it is proposed to list the areas of public administration to 

which this act will not apply, or to name the legislative acts in which special administrative 

procedural rules will apply. It should be done already in the first articles of the draft law. 

The updated draft law has been substantially supplemented by a number of new legal 

norms aimed at the introduction of digital electronic technologies in public administration. 

While supporting most of the proposed innovations in this direction, it is noted that their 

placement in the text of the draft law does not always correspond to the established and 

logical construction of procedural codified acts and requires systematic revision. 

It is also clarified that the updated draft law took a step towards harmonizing other 

legislative acts (in particular, the Law of Ukraine “On Administrative Services”) with the norms 

of the future general law (code) on administrative procedure. However, in general, the draft 

law remains poorly aligned with other acts of Ukrainian legislation that will remain in force. In 

this context, more radical changes to the current legislation are supported, and, in particular, 

the complete repeal of the Law of Ukraine “On Citizens' Appeals” and the adoption of the Law 

of Ukraine “On Petitions” along with the analyzed act on administrative procedure. 

As a result of identifying these and the other shortcomings of the updated version of the 

draft Law of Ukraine “On Administrative Procedure”, there is no doubt expediency to finalize its 

content once again before final adoption. 

Keywords: improvement of the draft law, general act on administrative procedure, 

harmonizing of legislative acts. 
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УДК 347.91/.95:342.56  

ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ НАСЛІДКИ 
ВИЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

ЗАКОНУ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ (КОНСТИТУЦІЙНИМ)  

І. Берестова 

НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 

відділ юрисдикційних форм правового 

захисту субʼєктів приватного права, 

вул. Раєвського, 23-а, а/с 136, Київ, Україна, 01042 

Я. Романюк 

Суддя Верховного Суду України у відставці, 

Голова Верховного Суду України 2013‒2017 років 

Прагнення особи захистити своє порушене субʼєктивне право в повному обсязі останнім 

часом формує необхідність ініціативи не тільки цивільного судочинства, а й конституційного. 

Як правило такий захист завершується переглядом справи за виключними обставинами у 

порядку цивільного судочинства. Метою статті є розкриття процесуальних наслідків судового 

захисту прав осіб у цивільному процесі після розгляду конституційної скарги Конституційним 

Судом України (далі – КСУ). Обрана методологія міждисциплінарних досліджень (інтегра-

тивний, діалектичний, системний, системно-структурний, міжгалузевий методи) спрямована 

на дослідження суті всіх сутнісних і процесуальних явищ у цивільному судочинстві та 

конституційному провадженні. Основні результати дослідження. Зроблено висновок, що 

наразі КСУ використовує «неофіційне» тлумачення закону, але винятково під кутом 

відповідності чи невідповідності його Конституції України зі зазначенням у резолютивній 

частині лише висновку КСУ про конституційність (неконституційність) приписів закону, що 

досліджується, без викладення конституційно-правового смислу приписів закону. Сформо-

вані моделі процесуальних наслідків у випадках: 1) коли приписи закону визнані некон-

ституційними, 2) коли приписи закону визнані такими, що відповідають Основному Закону 

України та 3) коли приписи закону визнані такими, що відповідають Основному Закону 

України, однак КСУ встановив, що спосіб тлумачення закону судом є таким, який не 

відповідає Конституції України. Розкрито правила застосування «якщо рішення ще не 

виконане» (п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України) як підстави для прийняття чи відмови у прийнятті 

заяви особи за виключними обставинами. Наведено авторські аргументи про необхідність 

відкриття провадження у таких випадках, керуючись: принципом рівності сторін, правом на 

ефективний судовий захист та одночасно забезпечення активної реалізації власного права 

на справедливий суд, гарантованого Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. 

Змодельовано порядок відшкодування цивільно-правової шкоди, заподіяної законом, який у 

майбутньому визнаний неконституційним.  
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Конституційна реформа щодо правосуддя 2016 року привнесла чимало новел у 
частині діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції та його взаємодії зі 
судами системи судоустрою. Аналізуючи процесуальні способи захисту прав, 
зауважимо, що глобальні новели отримали процесуальні кодекси, прийняті в новій 
редакції (окрім КПК України), а також прийняття нового Закону України «Про 
Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року № 2136-VIII (далі – Закон 
№ 2136-VIII) [5] та затвердження Регламенту КСУ [6].  

Нині КСУ має особливий конституційний статус і відіграє активну роль у 
механізмі засобів правового захисту прав людини і громадянина: 1) КСУ прямо не 
передбачено як судовий орган у розділі VIII «Правосуддя», а закріплено в розділі 
ХІІ Основного Закону України; 2) однак КСУ здійснює процесуальну юрис-
дикційну діяльність щодо захисту прав і основних свобод людини та громадянина, 
якій притаманні риси судочинства, серед іншого шляхом розгляду конституційних 
скарг (ст. 55, 151-1 Конституції України); 3) має можливість ужити (Велика палата) 
заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний 
наказ, який є виконавчим документом (ст. 79 Закону № 2136-VIII); 4) КСУ уповно-
важений зазначити у своєму рішенні (у резолютивній частині) застереженні про 
витлумачення судом системи судоустрою закону у спосіб, що не відповідає 
Конституції України під час розгляду справи (ч. 3 ст. 89 цього Закону). 

Остання законодавча новела привертає увагу не тільки в складності правової 
природи, а й у контексті юридичної визначеності процедурних наслідків її застосу-
вання. Таке повноваження КСУ є новелою конституційної юриспруденції в Украї-
ні, з огляду на що необхідно акцентувати на корисності спроби розпочати наукову 
дискусію в публікації О. М. Литвинова «Тлумачення законодавчої норми під час 
перевірки її конституційності у справі за конституційною скаргою: теоретичні 
аспекти» [2]. 

Перш за все важливість і складність цієї новели в діяльності КСУ полягає у 
тому, що вона закріплена винятково на законодавчому рівні, а не на конституцій-
ному: «Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон 
України (його положення) таким, що відповідає конституції України, але одно-
часно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши 
його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд 
вказує на це у резолютивній частині рішення» (ч. 3 ст. 89 Закону № 2136-VIII) [5]. 

Як слушно наголошує з цього приводу В. В. Городовенко: «Суд має спеціаль-
не повноваження, яке надане йому саме у справах за конституційними скаргами, 
що обумовлено насамперед необхідністю посилення ефективності інституту 
конституційної скарги у випадках, коли порушено конституційні права і свободи 
не законом (його окремими положеннями), а внаслідок ухвалення судових рішень, 
в яких застосовано цей закон (його окремі положення)» [3]. 

Вказане законодавче застереження викликало неоднозначне сприйняття як на 
етапі обговорення проекту Закону № 2136-VIII, так і в процесі моделювання нас-
лідків його застосування. Перш за все у звʼязку із тим, що на цей час ні Конституція 
України (щонайважливіше), ні акти чинного законодавства чи рішення КСУ та 
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ЄСПЛ, правова доктрина, також інша правозастосовна практика, не містять підходів 
до визначення поняття «у спосіб, що не відповідає Конституції України». 
Аналогічно жоден процесуальний акт також не розкриває змісту цієї категорії. 

Варто узяти до уваги, що під час реалізації такого законодавчого повнова-
ження КСУ по суті звертається до аналізу фактичних обставин справи під час 
конституційного провадження (як і під час вивчення проблеми видачі забезпечу-
вального наказу). У цьому, з одного боку, вбачається ризик можливості його 
впливу на рішення судів системи судоустрою, що певною мірою вступає у супереч-
ність із ч. 1 ст. 124, ст. ст. 126 та 129 Основного Закону України. А також у цьому 
напрямі прогнозованим є ризик прихованого формування в Україні суду 
«конституційної касації» (суду четвертого рівня [7]), незважаючи на те, що КСУ 
виведений із системи правосуддя.  

Утім Венеціанська комісія в проекті проміжного висновку «щодо Проекту 
Закону Про Конституційний Суд України» [1] вітала таку законодавчу конструк-
цію, зазначивши, що «Проект статті 89.3 пропонує довгоочікуваний крок для 
підвищення шансів для особи (людини) добитися справедливості у випадку, коли 
закон не є конституційним, але коли Конституційний Суд встановив, що загальний 
суд витлумачив правову норму у спосіб, який не відповідає Конституції. Стаття 
89.3 передбачає, що, якщо Конституційний Суд, розглядаючи справу за консти-
туційною скаргою, визнав закон таким, що відповідає Конституції, але одночасно 
зазначив, що загальний суд застосував закон, витлумачивши його у спосіб, що не 
відповідає Конституції, то Конституційний Суд «вказує на це у резолютивній 
частині рішення»….(пп. 42, 43). Стаття 89.3 проекту Закону України про Конститу-
ційний Суд є кроком у правильному напрямку, що допомагає продовжити розгляд 
конституційності актів, навіть якщо не можна запровадити повну конституційну 
скаргу. Делегація Венеціанської комісії була повідомлена, що це рішення гаряче 
обговорювалося в рамках робочої групи за проектом Закону (п. 44). На практиці 
може трапитися, що індивід оскаржує правове положення, повністю усвідомлю-
ючи, що це положення є конституційним, лише з метою дозволити Конституцій-
ному Суду встановити неконституційне застосування закону. Цю проблему може 
бути вирішено за допомогою суду під час розгляду питання про прийнятність 
справи. Коли колегія доходить висновку про те, що скарга насправді не стосується 
оскарження конституційності закону, а лише його застосування, вона може 
відмовити, відповідно до ст. 77.4 проекту закону, як щодо «явно необґрунтованої». 
Таким контролем не варто надміру навантажувати Конституційний Суд (п. 45) [1]. 

Дійсно коректне, правильне застосування ч. 3 ст. 89 Закону № 2136-VIII може 
сприяти формуванню сталих зв’язків між судами системи судоустрою та КСУ, 
створить фундаментальні засади для ефективного захисту прав і свобод людини на 
національному рівні, а також істотно розвантажить Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ). Окрім того, не можна залишати поза увагою ризик спо-
творення наведеної законодавчої ініціативи аж до перетворення КСУ фактично на 
суд четвертої інстанції з можливістю буквального втручання в судовий розгляд 
справ судів системи судоустрою.  

З цього приводу знову буде слушним навести аргументи В. В. Городовенка, 
викладені в окремій думці стосовно Рішення КСУ у справі за конституційною 
скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України [3], в 
якому Другий Сенат КСУ по суті вдався до тлумачення змісту цієї статті Кодексу: 
«Ці висновки [пункт 3 мотивувальної частини рішення КСУ] не можна вважати 
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результатом оцінки Судом за критеріями конституційності способу тлумачення 
оспорюваних положень Кодексу Верховним Судом у справі Жабо Т. М., що зага-
лом допускається з огляду на положення ч. 3 ст. 89 Закону. Водночас у Рішенні 
немає згадки про зазначене положення Закону. Суд може вказати у своєму рішенні, 
якщо, звісно, є підстави для цього, що суд скористався неконституційним способом 
тлумачення оспорюваних положень закону у відповідній справі, однак виключно в 
аспекті оцінки такого способу на відповідність принципам та цінностям Кон-
ституції України. Надання ж Судом цим положенням власного розуміння виходить 
за межі його повноважень і може спричини конфліктні ситуації у подальшій 
практиці судів. Більше того, такі наслідки може мати і “офіційне” тлумачення у 
Рішенні положень ч. 3 ст. 40 Кодексу, які, як вбачається, за позицією Суду нині не 
дозволять звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності чи 
перебування у відпустці в жодному разі, навіть якщо той самостійно виявить 
бажання стосовно такого звільнення» (курсив наш. –  І. Б., Я. Р.) [3]. На нашу 
думку, КСУ хоч і прагнув встановити конституційно-правовий смисл ч. 3 ст. 40 
КЗпП України, фактично здійснив офіційне тлумачення закону, однак таким 
повноваженням не володіє. 

Своєю чергою О. М. Литвинов обґрунтовує, що Конституція України допускає 
надання Конституційним Судом України неофіційного тлумачення Закону України 
(його окремих положень) під час розгляду питання щодо їх конституційності. 
Основний Закон України лише унеможливлює звернення певних суб’єктів права на 
конституційне подання до Конституційного Суду України за офіційним тлума-
ченням положень Закону України ‒ таким, що за ознакою обов’язковості та гаран-
тованості його застосування державним примусом відрізняється від інших видів 
тлумачення й зумовлене безпосередньо юридичною природою конституційної 
юстиції. Проте припис ч. 3 ст. 89 Закону не зобов’язує КСУ надавати офіційне 
тлумачення як противагу неконституційному (курсив наш. – І. Б., Я. Р.), на його 
погляд, тлумаченню положень Закону України, застосованого загальним судом у 
рішенні в справі скаржника. У Законі йдеться винятково про обов’язок Консти-
туційного Суду України зазначити наявність факту неконституційного тлумачення 
закону України в резолютивній частині рішення [2, с. 82–83]. 

Наведені офіційні і доктринальні позиції вчених і практиків переконують, що 
наразі КСУ використовує «неофіційне» тлумачення закону, але винятково під 
кутом відповідності чи невідповідності його Основному Закону України із 
зазначенням у резолютивній частині лише висновку КСУ про конституційність 
(неконституційність) приписів закону, що досліджується без викладення консти-
туційно-правового смислу приписів досліджуваного закону. 

Тому у звʼязку з цим логічно постає питання, як діяти судам системи судо-
устрою, якщо КСУ визнав Закон України (його положення) таким, що відповідає 
Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував Закон України 
(його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції 
України, вказавши про це у резолютивній частині рішення. Спробуємо надати 
власні аргументи з цього приводу. 

Аналіз судових рішень, повʼязаних із виконанням рішень КСУ переконує, що 
звернення до суду у таких випадках відбувається через подання заяви за винятко-
вими обставинами, переважно в адміністративному судочинстві (п. 1 ч. 3 ст. 423 
ЦПК України). Подібні норми містяться і в інших процесуальних кодексах: (п. 1 
ч. 5 ст. 361 КАС України; п. 1 ч. 3 ст. 320 ГПК України; п. 1 ч. 3 ст. 459 КПК 
України). Так, ЦПК України встановлює одну із підстав для перегляду судових 
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рішень у зв’язку з виключними обставинами: встановлена Конституційним Судом 
України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта 
чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні 
справи, якщо рішення суду ще не виконане (п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України). 

Таке положення також є результатом останньої системної реформи щодо 
правосуддя на конституційному і законодавчому рівнях (2016 року). Зауважимо на 
двох ключових новелах цієї норми порівняно із попереднім процесуальним регу-
люванням: 1) неконституційність (конституційність) закону, встановлена КСУ нині 
віднесена до виняткових обставин; 2) окрім неконституційності законодавець 
закріпив висновок про конституційність закону як підставу виняткових обставин.  

Застереження «якщо рішення суду ще не виконане» успадковане із попередньо-
го законодавчого регулювання, коли неконституційність закону, встановлена КСУ, 
вважалася нововиявленими обставинами – п. 4 ч. 2 ст. 361 ЦПК України; п. 5 ч. 2 
ст. 245 КАС України; п. 5 ч. 2 ст. 112 ГПК України; п. 4 ч. 2 ст. 459 КПК (в редакції 
до 2017 року). 

Останній аспект видається нам ключовим і надзвичайно важливим у механізмі 
ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина на національному рівні. 
ВС неодноразово звертався до дослідження цієї правової проблеми. Однак зде-
більшого в порядку адміністративного судочинства, тому наведемо підходи цього 
суду під час перегляду справ у порядку КАС України. Зокрема, Касаційним адмі-
ністративним судом у складі ВС (далі – КАС ВС) питання прийняття до розгляду 
заяви за виключними підставами у справі щодо рішення, яке не підлягало вико-
нанню, було визначено як виключна правова проблема [9]. Доцільним видається 
навести цей висновок КАС ВС. 

«29. Верховний Суд неодноразово розглядав справи, в яких вирішувалося це питання. 
30. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, 

яка входить до складу палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав, в 
постанові від 17.12.2019 у справі №808/2492/18 зазначив, що наявність рішення 
Конституційного Суду України № 1-р(II)/2019 від 25.04.2019 в справі № 3-14/2019 
(402/19, 1737/19) не змінює правового регулювання спірних правовідносин та не 
доводить факту допущення судом помилки під час розв`язання спору. На час 
виникнення спірних правовідносин та на час ухвалення рішення судом закон був 
чинним та підлягав застосуванню.  

31. У цій же постанові Верховний Суд зверну увагу на те, що із тексту 
імперативних приписів пункту 1 частини п`ятої статті 361 КАС вбачається, що 
встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) 
закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не 
застосованого) судом у процесі розв`язання справи може бути підставою для 
перегляду рішення за виключними обставинами тільки, якщо рішення суду ще не 
виконане. Колегія суддів дійшла висновку, що в ситуації, яка є предметом 
дослідження, рішення не може вважатись невиконаним в контексті приписів 
пункту 1 частини п`ятої статті 361 КАС, оскільки рішення, що набрало законної 
сили, яким у задоволенні позову відмовлено, не передбачає примусового виконання. 

32. В постанові від 19.11.2018 у справі №755/4893/18 (755/18431/15-а) 
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, яка 
входить до складу палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших 
обов`язкових платежів, дійшов такого висновку: «Згідно з резолютивною 
частиною рішення Конституційного Суду України № 1-р/2018 від 27 лютого 2018 
року положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2899/ed_2020_04_28/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#2899
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13904/ed_2020_04_02/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13861/ed_2020_04_02/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13861
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13853/ed_2020_04_02/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13853
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Податкового кодексу України визнані неконституційними, останні втрачають 
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення. Із змісту 
наведеного слідує, що дія положень абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 
164.2 статті 164 Податкового кодексу України втратила чинність з 27 лютого 
2018 року, при цьому така не має зворотної сили. 

Тому, рішення Конституційного Суду №1-р/2018 не може бути застосовано 
до правовідносин з приводу виплати пенсії позивачеві, що виникли до 27 лютого 
2018 року, а саме в період з липня 2014 року. Враховуючи, що на час ухвалення 
постанови Дніпровського районного суду міста Києва від 20 листопада 2015 року 
положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податко-
вого кодексу України були чинними, останні втратили чинність лише з 27 лютого 
2018 року, тому правильним є висновок судів попередніх інстанцій про те, що 
відсутні підстави для скасування постанови Дніпровського районного суду міста 
Києва від 20 листопада 2015 року у справі за позовом ОСОБА_2 до Лівобережного 
об`єднаного управління Пенсійного фонду України в місті Києві про визнання дій 
неправомірними та зобов`язати вчинити певні дії» [9]. 

Все ж, ухвалою Великої Палати ВС виняткова правова проблема не підтвер-
джена і справа була повернута відповідній колегії КАС ВС для розгляду [8], який 
своєю чергою передав цю справу на розгляд обʼєднаної палати КАС ВС [10], і 
перегляд справи обʼєднаною палатою КАС ВС станом на момент написання статті 
триває. Мотиви, викладені в ухвалі, є достатньо розлогими, проілюструємо лише 
сутність позиції КАС України, оскільки вони видаються істотно важливими для 
формування коректного механізму судового захисту прав і свобод людини та 
громадянина на національному рівні в Україні.  

«… (б) рішення, які є предметом перегляду. Значення словосполучення «ще 
не виконане» 

… 
Усі ці рішення, які набрали законної сили можуть бути предметом 

перегляду. Закон не дає підстав вважати, що є якісь види судових рішень, які не 
може бути переглянуто. Отже, рішення, яким у задоволенні позову відмовлено, 
можуть бути предметом перегляду так само, як і рішення, яким позов 
задоволено (виокремлення шрифтом наше. – Я. Р., І. Б.). 

56. Підставою перегляду таких рішень за п. 1 ч. 5 ст. 361 КАС України є 
встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) 
закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не 
застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. 

57. Отже, можна виділити такі умови перегляду за цією підставою: 
а) неконституційність (конституційність) нормативно-правового акта чи його 
окремого положення; б) застосування (не застосування) такого акта у справі; в) 
рішення суду у такій справі не виконане. 

58. У постанові від 17.12.2019 у справі №808/2492/18 сформульовано висновок 
про те, що не може вважатись невиконаним в контексті приписів пункту 1 
частини п’ятої статті 361 КАС, рішення, що набрало законної сили, яким у 
задоволенні позову відмовлено, оскільки воно не передбачає примусового виконання. 

59. Таке тлумачення призводить до того, що особа, якій у задоволенні позову 
відмовлено (позивач), фактично позбавляється права на перегляд рішення з 
підстав визнання неконституційним закону, застосованого в її справі. Це сто-
сується навіть позивача, який пройшов усі інстанції в судах загальної юрисдикції, 
звернуся з конституційної скаргою до Конституційного Суду України і домігся 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13853/ed_2020_04_02/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13853
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_02_27/pravo1/KS18009.html?pravo=1
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визнання закону неконституційним ‒ за такого підходу він не може розраховувати 
на перегляд рішення. Інститут перегляду справи за виключних обставин фактично 
перестає діяти і втрачає практичне значення. 

60. Суд з цим підходом не погоджується. Граматичне тлумачення словосполу-
чення «якщо рішення суду ще не виконане» дає підстави для висновку, що йдеться 
про рішення, яке підлягає виконанню (тобто резолютивна частина рішення 
містить зобов`язання вчинити певну дію, ухвалити рішення, сплатити гроші 
тощо), але на момент подання заяви про перегляд воно не виконане (ще не 
виконано). Виконанню підлягають лише судові рішення про задоволення позову 
(повне або часткове). Натомість рішення, яким у задоволенні позову відмовлено, 
виконанню не підлягають за жодних обставин. Таким чином, якщо позов задоволе-
но, то таке судове рішення може бути переглянуте за виключними обставинами 
лише у тому разі, якщо воно не виконане. Якщо ж у позові відмовлено, то таке 
рішення не виконується (і не може виконуватись з об`єктивних причин). Воно не 
може бути «ще не виконаним». Отже, до цього виду рішень не може бути 
застосовано таку умову перегляду як те, що рішення суду ще не виконане. 

З огляду на це, на думку колегії суддів, перегляд судових рішень, якими від-
мовлено у задоволенні позову, за виключними обставинами на підставі п. 1 
ч. 5 ст. 361 КАС України можливий в усіх випадках (виокремлення шрифтом 
наше. – І. Б., Я. Р.). 

… 
62. Правові підходи Верховного Суду щодо тлумачення нормативної 

конструкції «ще не виконане», від яких колегія суддів має намір відступити, 
зводять до розширювального тлумачення положень вказаної норми, хоча в п. 1 ч. 
5 ст. 361 КАС України йдеться тільки про застереження щодо тих рішень, які 
передбачають виконання. Зазначена норма не встановлює заборони на перегляд 
судового рішення, яке хоча й не передбачає примусового виконання, але яке 
водночас чинить вплив на права та свободи особи, перешкоджаючи їй в отриманні 
блага, щодо якого вона має принаймні законні сподівання, чи покладаючи 
непропорційний тягар негативних наслідків, спричинених дією неконституційного 
закону (певних його положень). 

(в) щодо дії рішення Конституційного Суду України у часі та за колом осіб 
63. Відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції України закони, інші акти або їх 

окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, 
якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. 
Аналогічне положення закріплене також й у статті 91 Закону України «Про 
Конституційний Суд України». 

64. Можливість перегляду рішення за виключними обставинами не суперечить 
зазначеним вище положенням про пряму дію рішення Конституційного Суду України. 

65. Дійсно, за загальним правилом наслідки неконституційності застосо-
вуються лише до правовідносин, що виникли або продовжують існувати після 
оголошення рішення Конституційного Суду України. 

66. Такий підхід слід застосовувати до осіб, які не звертались до суду з метою 
відновлення порушеного права. В таких ситуаціях відновлення права (наприклад на 
перерахунок пенсії) можливе з моменту ухвалення відповідного рішення Консти-
туційного Суду України. 

67. У ст. 3 Конституції України зазначено: «Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність». Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або 
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юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодо-
вується державою у встановленому законом порядку (ч. 3 ст. 152 Конституції 
України). Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади 
Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері 
нормотворчої діяльності передбачено статтею 1175 Цивільного кодексу України. 

68. Якщо особи зазнали шкоди від дії закону, визнаного неконституційним, 
вони можуть вимагати її відшкодування, зокрема звернутися до суду з окремим 
позовом. Це загальний порядок. 

69. Поряд з цим, до осіб, які у судовому порядку оспорювали наявність/відсутність 
прав чи обов`язків, що ґрунтується на законі, визнаному згодом неконститу-
ційним, діє спеціальне правове регулювання. Захист їх прав від наслідків неконсти-
туційності застосованого до них закону можливий через перегляд справи за 
виключними обставинами. 

70. Інший підхід до зазначеного питання, на що вже зверталася увага, робить 
неефективним інститут конституційної скарги. Скориставшись своїм правом на 
оскарження конституційності застосованого щодо неї закону, особа прагне віднови-
ти саме свої права та законні інтереси. Коли Конституційний Суд України задо-
вольняє конституційну скаргу, має бути механізм, що забезпечує реальне поновлення її 
порушених прав. Таким механізмом є перегляд справи за виключними обставинами. 

71. Негативні наслідки порушення Конституції України не будуть адекватно 
усунені тільки констатацією невідповідності положень нормативного акта 
Конституції і не можуть бути виправлені в інший спосіб, окрім як за допомогою 
повторного судового провадження …  [10]. 

В цілому погоджуючись із наведеним висновком КАС ВС, висловімо власні 
додаткові аргументи стосовно процесуальних наслідків висновку КСУ щодо того, 
що закон є конституційним, але суд витлумачив його у спосіб, що не відповідає 
Конституції України. Одночасно зауважимо, що якщо КСУ визнав приписи закону 
неконституційними – процесуальні наслідки є ідентичними. Оскільки на сьогодні 
ще жодного застереження за ч. 3 ст. 89 Закону № 2136-VIII КСУ не зробив, 
моделюємо спільну ситуацію наслідків відмови КАС ВС у випадках, коли рішення 
не підлягало виконанню – відмова у позові на стадії касаційного перегляду.  

Застереження у п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України про те, що перегляду за винятко-
вими обставинами підлягає рішення, яке «ще не виконане», стосується не рішень про 
відмову в позові, а тих рішень, які підлягали виконанню і давали підстави для 
видачі виконавчого листа, відкриття виконавчого провадження, але виконання 
рішення з тих чи інших причин здійснено не було. Інше тлумачення звужує зміст 
п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України та, як наслідок, – зміст конституційного права особи 
на перегляд судового рішення з підстави неконституційності закону, застосованого в 
остаточному судовому рішенні, ухваленому у справі цієї особи. З цього приводу 
підкреслимо конституційну засаду судочинства – рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом (п. 2 ч. 2 ст. 129 Конституції України). 

Відмова в перегляді судового рішення за винятковими обставинами на підставі 
того, що постанова ВС у справі не підлягала виконанню у зв’язку з відмовою особі в 
позові, – поставить цю особу у відмінне (дискримінаційне) становище порівняно з 
Відповідачем (у випадку, якби він програв справу, але рішення не було виконане), 
що порушує вказану конституційну засаду судочинства (п. 2 ч. 2 ст. 129), суперечи-
тиме ст. 55 Основного Закону України, яка закріплює конституційне право кожного 
(виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.) на судовий захист, а також загальне 
конституційне право рівності усіх перед законом (ч. 1 ст. 24 Конституції України). 
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Крім того, ймовірна відмова у перегляді прямо порушуватиме обов’язковість 
виконання рішення КСУ: «рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом 
України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені» (ст. 151-2 
Конституції України). Зокрема у справах тих осіб, які ще з початку розгляду 
справи судами першої інстанції наголошували на неконституційності суперечності 
окремих норм окремих законів Конституції України (наприклад, рішення КСУ № 
2-р(П)/2020 від 15.04.2020 року – у справах за зверненням трьох громадян України, 
рішення КСУ щодо неконституційності окремих приписів законів ухвалене саме в 
їхніх справах). Наслідком цього також буде порушення ч. 3 ст. 8 Основного Закону 
України в частині відмови людині і громадянину у захисті конституційних прав і 
свобод безпосередньо на підставі Конституції України, що гарантується припи-
сами Основного Закону України. 

Саме у зв’язку з відмовою в позові особи як правило реалізують своє конституцій-
не право на судовий захист на національному рівні в повному обсязі через звернення 
до Конституційного Суду України (ч. 4 ст. 55, ст. 151 Конституції України). 

І якщо КСУ доходить висновку, що закон є конституційним, однак витлумачив 
закон у спосіб, що не відповідає Конституції України та закріплює це у резолю-
тивній частині свого рішення, цим КСУ сприяє захисту права заявників на націо-
нальному рівні. Аксіоматично, що висновок КСУ про неконституційність закону 
призводить до аналогічних наслідків. Практична реалізація такого конституційного 
права на судовий захист на національному рівні полягає у єдино можливих діях 
скаржника із конституційною скаргою (колишнього позивача) – у його подаль-
шому зверненні до ВС із заявою за винятковими обставинами у визначений КАС 
України строк. Звернення із такою заявою є сумлінним виконанням своїх прав і 
обовʼязків учасника судового процесу й активною реалізацією власного права на 
справедливий суд, гарантованого Конвенцією про захист прав і основних свобод 
людини (далі – Конвенція). Це випливає із того, що рішення у таких справах і не 
підлягало виконанню після його перегляду касаційним судом, а тому суперечності 
з конституційною нормою щодо обов’язковості судового рішення до виконання, 
передбаченого частиною 1 ст. 129-1 Основного Закону України, тут не виникає, як 
і створення діями цих осіб засад для порушення правопорядку, наприклад, 
зупинення рішення суду під час його виконання тощо. Інше тлумачення 
п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України порушує конституційне право особи на судовий 
захист, яке залишається ілюзорним, незважаючи на обов’язковість рішення 
Конституційного Суду України, і суперечитиме статтям 6 та 13 Конвенції. 

«Ефективний засіб правового захисту» у розумінні ст. 13 Конвенції повинен 
забезпечити поновлення порушеного права й одержання особою бажаного 
результату; винесення рішень, які не призводять безпосередньо до змін в обсязі 
прав та забезпечення їх примусової реалізації, не відповідає вказаній нормі. Ст. 13 
Конвенції вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сут-
ності небезпідставної заяви за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. 
Зміст зобовʼязань за статтею 13 також залежить від характеру скарги заявника за 
Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею, 
повинен бути ефективним як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, 
щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади 
відповідної держави (п. 75 рішення ЄСПЛ у справі «Афанасьєв проти України» від 
05.04.2005» (заява № 38722/02).  

Ст. 8 Загальної декларація прав людини, прийнятої та проголошеної у резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, визначено, що кожна людина 
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має право на ефективне відновлення у правах компетентними національними судами 
у випадках порушення його основних прав, наданих йому конституцією або законом. 
П. 3 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, установлено, що кожна держава, 
яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується забезпечити всякій особі, права і 
свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, 
навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні. 

З огляду на ст. 13 Конвенції та за наслідками аналізу постанов Верховного 
Суду України від 31.05.2016 року по справі №826/11379/14, від 10.05.2016 року по 
справі №п/800/362/15, від 20.04.2016 року по справі №826/16796/14, від 12.04.2016 
року по справі №813/7851/13-а, від 01.03.2016 року по справі №826/4860/13-а, від 
03.02.2016 року по справі 826/72/15, від 02.02.2016 року по справі № 804/14800/14, 
від 24.11.2015 року по справі №816/1229/14 (21-3669а15), від 17.11.2015 року по 
справі №2а-18442/11/2670, від 16.09.2015 року по справі №826/4418/14 (21-
1465а15) можна дійти висновку, що в спорах із субʼєктом владних повноважень 
спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який 
виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних 
повноважень, а у випадку невиконання або неналежного виконання рішення не 
виникало би необхідності повторного звернення до суду, а здійснювалося б 
примусове виконання рішення. 

Ст. 13 Конвенції не вимагає особливої форми правового захисту: держави 
мають певну свободу вибору в тому, як виконати своє зобов’язання, але характер 
права, що перебуває під загрозою, має значення для типу засобу, який держава 
зобов’язана забезпечити (справа «Будаєва та інші проти Росії», заява № 15339/02 і 
т. д., рішення ЄСПЛ від 20 березня 2008 року, пункти 190‒191). Навіть якщо одні 
засоби самі собою не повною мірою відповідають вимогам ст. 13, сукупність 
засобів, передбачених внутрішнім законодавством, може задовольнити ці вимоги 
(справа «Де Соуза Рібейро проти Франції», заява № 22689/07, рішення від 13 
грудня 2012 пункт 79; «Кудла проти Польщі» пункт 157). При оцінці 
ефективності необхідно враховувати не тільки формальні засоби правового 
захисту, а й загальний правовий і політичний контекст, в якому вони діють, й 
особисті обставини заявника (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.) (справа 
«Джорджевич проти Хорватії», заява № 41526/10, рішення від 24 липня 2012 року, 
пункт 101; «Ван Остервійк проти Бельгії», заява № 7654/76, рішення від 
6 листопада 1980 року, пункти 36‒40).  

Окрім того, на сьогодні в законодавстві України існують дві прямі норми, які 
врегульовують питання процесуальних наслідків визнання Конституційним Судом 
України неконституційним закону: 

1. Ч. 1 ст 152 Конституції України передбачає, що закони, інші акти або їх 
окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо 
інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. Аналогічна 
норма міститься в ст. 91 Закону України «Про Конституційний Суд України»; 

2. Відповідно до ст. 97 цього ж Закону суд у рішенні, висновку може встано-
вити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні державні 
органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку. Суд 
може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішен-
ня, додержання висновку. 

При цьому чинною є конституційна норма – ч. 3 ст. 152 Конституції України, 
згідно з якою матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним 
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особам актами і діями, які визнані неконституційними, відшкодовується державою 
у встановленому законом порядку (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.). 
Вказана норма ч. 3 ст. 152 Конституції України є незмінною та діє з дня набрання 
Конституцією України чинності – з 28 червня 1996 року.  

Проте вона, ця конституційна норма, весь цей час у практичній реалізації 
залишається «мертвою» нормою, адже й за спливом майже 14 років держава Україна 
так і не спромоглася ухвалити той спеціальний закон, який би встановлював порядок 
відшкодування, зокрема позивачам у проілюстрованих вище випадках, матеріальної 
та моральної шкоди, завданої нормами законів, що визнані неконституційними. 

Нині одночасно із вкрай безсистемними змінами до законів, а отже і посилення 
прогнозів щодо збільшення кількості законів, що можуть визнаватися неконститу-
ційними у майбутньому, ключовою є проблема про подальше безспірне списання 
коштів із державного бюджету після задоволення позовів осіб на підставі ч. 3 
 ст. 152 Основного Закону України. 

Наголосимо, що відшкодування шкоди є компенсаційною формою цивільно-
правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність передбачає засто-
сування конституційних санкцій як міру відповідальності за конституційний делікт, й 
характеризується специфічністю підстав настання, зокрема, підставою ретроспектив-
ної відповідальності є юридичний факт конституційного делікту (правопорушення). 
Конституційно-правовий механізм відшкодування шкоди є пріоритетною (базовою) 
складовою універсального способу захисту прав і свобод людини та громадянина й 
потребує дослідження категорії «шкода» у галузевому законодавстві (цивільне) та її 
конституційного смислу, оскільки норма у правозастосовній діяльності судів може 
бути застосована у конституційному і неконституційному смислі.  

Процедура конституційно-правової відповідальності регулюється системою 
конституційних та інших галузевих норм чинного законодавства, у тому числі 
цивільного законодавства. Вважаємо, що завдана шкода особам актами і діями, що 
визнані неконституційними, трансформується у право цивільне і має відшкодо-
вуватися в цивільному процесуальному порядку (фізичні особи) та господарському 
процесуальному порядку (юридичні особи, зважаючи на існування спецсубʼєкта в 
судовому процесі). Одразу робимо застереження, що юрисдикція розгляду вказаних 
спорів може змінитися у звʼязку з прийняттям спеціального закону. Ч. 3 ст. 152 
Конституції України закріплено низку ключових елементів, сукупність яких закла-
дається в основу порядку відшкодування шкоди, зокрема: 1) завдання майнової 
шкоди фізичній чи юридичній особі; 2) шкода завдана актами, що визнані некон-
ституційними; 3) акт визнано неконституційним і він втратив чинність (або є 
наявним перехідний період для подальшої безумовної чи часткової втрати ним 
чинності. Якщо акт втрачає чинність частково, положення, які скасовані або будуть 
скасовані у подальшому, становлять норму права, яка регулює певні суспільні 
відносини); 4) таку завдану шкоду відшкодовує держава; 5) шкода відшкодовується 
у встановленому законом (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.) порядку. 

Останній елемент правового ланцюга відшкодування шкоди, завданої некон-
ституційним актом, як було зазначено вище, на сьогодні фактично відсутній, 
оскільки спеціальний закон про відшкодування шкоди, завданої актами чи діями, 
визнаними неконституційними, не прийнято. 

Утім, Конституція України закріплює право кожного на відшкодування за 
рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.) 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
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самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень (ст. 56). 

Також ЦК України закріплює відповідальність держави перед особою за дії її 
органів. Згідно з положеннями ст. 1173 ЦК України шкода, завдана фізичній чи 
юридичній особі незаконними (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.) рішення-
ми, дією чи бездіяльністю органу держави влади, органу влади АР Кримі або орга-
ном місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовує 
держава, АР Крим або орган місцевого самоврядування незалежно від вини цих 
органів. У ст. 1175 ЦК України зазначено, що шкода, завдана фізичній або юридич-
ній особі в результаті прийняття органом державної влади, органом влади АР Крим 
або органом місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний 
незаконним і скасований, відшкодовує держава, АР Крим або орган місцевого 
самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів. 

Також окремі особливості відшкодування шкоди, завданої громадянинові неза-
конними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури і суду, встановлені Законом України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового роз-
слідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР (зі змінами) 
та Положенням, прийнятим на реалізацію цього закону, Законом України «Про 
гарантії держави щодо виконання судових рішень» (ст. ст. 3, 4 тощо) від 5 червня 
2012 року № 4901-VI (зі змінами) тощо. Вказані акти мають спільні підходи у 
формуванні первинного відповідача у справах про відшкодування шкоди, завданої 
незаконними діями органів держави – власне державу в особі скарбниці.  

У випадку відшкодування шкоди, завданої неконституційним актом, субʼєк-
том, на який покладається відшкодування шкоди, також виступає держава згідно із 
ч. 3 ст. 152 Конституції, а безпосереднім боржником може виступати скарбниця, 
виходячи із правил застосування аналогії закону. Згідно з другим реченням ч. 3 
ст. 8 Основного Закону України «Звернення до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.)». 

Зазначений конституційний постулат знайшов своє, хоч і не детальне, але 
законодавче закріплення порядку (процедури) відшкодування у ЦПК України: 
«Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що 
регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – 
суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права). Забороняється 
відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, 
суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини (ч. 9, 10 ст. 10 
ЦПК України) (виокремлення шрифтом наше. – І. Б., Я. Р.). 

Стаття 10 ЦПК України має назву «Верховенство права та законодавство, 
відповідно до якого суд вирішує справи». Тобто вказана норма вказує на правила 
застосування нормативно-правових актів (різного рівня), відповідно до яких суд 
вирішує справу по суті матеріально-правового спору. А такими нормами при 
відшкодуванні шкоди, завданої особі неконституційним актом у сукупності 
виступають: ст. ст. 8, 56, 152 Конституції України, ст. ст. 22, 1175 ЦК України, 
ст. 2, 3 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 
тощо. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди юридичній особі у 
досліджуваних випадках, здійснюється на підставі ст. ст. 22, 1173, 1175 ЦК 
України, гл. 25 ГК України, а також у порядку аналогії закону і права, передба-
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чених ч. 10, 11 ст. 11 ГПК України, ст. 2, 3 Закону України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» тощо. 

Отже, цивільно-правовий і господарсько-правовий механізм відшкоду-
вання матеріальної шкоди, завданої застосуванням положень закону, визнаного 
неконституційним, на сьогодні наявний, ґрунтується і випливає із конститу-
ційно-правових засад відшкодування завданої шкоди державою. 

Як відомо, відсутність закону, необхідність прийняття якого випливає з 
Конституції України, є порушенням державою свого позитивного обовʼязку згідно 
з Конвенцією. Особливо, якщо реалізація права на отримання певного 
відшкодування поставлена у залежність від існування компенсаційного механізму, 
що має бути встановлений в окремому законі. До того ж, якщо в законодавстві 
України не визначено не тільки процедури виплати зазначеного відшкодування, 
але й чітких умов, необхідних для заявлення майнової вимоги до держави про 
надання такого відшкодування (правовий висновок, наведений у постанові Великої 
Палати Верховного Суду від 4 вересня 2019 року у справі № 265/6582/16-ц) [4].  

У підсумку також наголосимо, що підвищена загроза конституційним ціннос-
тям повʼязана із некоректним правовим регулюванням і полягає у тому, що де-
фектна правова норма багаторазово, систематично відтворюється в конкретних 
правовідносинах щодо необмеженого кола осіб. Як правило, така загроза є 
прихованою, неочевидною, оскільки ззовні одягнена в легітимну форму, і пору-
шення конституційних прав та свобод нібито «прикрито» неконституційним зако-
ном або підзаконним нормативним актом. Вважаємо, що конституційно-правові та 
галузеві наслідки визнання законів неконституційними мають бути узгоджені 
законодавцем та судовою практикою з Основним Законом України й однаково 
застосовуватися всіма державними органами в нашій країні як правовій державі. 
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The desire of a person to protect his violated subjective right in full recently forms the 

need for initiative not only in civil proceedings, but also constitutional. As a rule, such 

protection ends with the review of the case in exceptional circumstances in civil proceedings. 

The goal of the article is the disclosure of procedural implications of judicial protection of the 

rights of persons in civil proceedings, after consideration of the constitutional complaint by the 

Constitutional Court of Ukraine (hereinafter – CCU). The methodology was interdisciplinary 

studies (integrative, dialectical, systemic, systemic-structural, interdisciplinary methods) aimed 

at the study of the essence of all substantive and procedural phenomena in civil proceedings 

and the constitutional proceedings. The main results of the study. The conclusion is drawn that 

the CCU uses the "unofficial" interpretation of the law. But CCU did that only in terms of 

compliance or conflict with the Constitution of Ukraine, indicating in the operative part only of 

the output of the CCU on the constitutionality of the (unconstitutional) provisions of law that are 

investigated, no statement of constitutional and legal meaning of the act. Formed model of 

procedural consequences in the following cases: 1) when the provisions of the law 

unconstitutional; 2) when the provisions of the law recognized such that the answer to the 

fundamental Law of Ukraine; and 3) when the provisions of the law recognized such that the 

answer to the fundamental Law of Ukraine, however, the CCU found that the method of 

interpretation of the law by the court is such that it does not meet the Constitution of Ukraine. 

Disclosed terms of use "if the decision has not yet been enforced" (section 1, part 3 of 

article 423 of the CCU) as the basis for the acceptance or refusal to accept the application of a 

person with exceptional circumstances. The author's arguments made about the need for the 

commencement of proceedings in such cases on the basis of: the principle of equality of 

parties, right to an effective judicial remedy and at the same time ensuring active 

implementation of their rights to a fair trial, as guaranteed by the Convention for the protection 

of human rights and fundamental freedoms. The procedure for compensation for civil damages 

caused by law, which is recognized as unconstitutional in the future, is simulated. 

Keywords: civil procedure, constitutional proceedings, unconstitutional law, civil 
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ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 
ЯК ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ В БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА 
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З’ясовано поняття та форми інвестування в будівництво житла, до яких чинне зако-

нодавство відносить фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, 

інститути спільного інвестування та емісію цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов’язань за якими відбувається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового 

будівництва. Виокремлено особливості інвестування в будівництво житла через інститути 

спільного інвестування ‒ корпоративний та пайовий фонди. Запропоновано під інвестором, 

що фінансує (інвестує в) будівництво через інститут спільного інвестування розуміти саме 

учасника відповідного інституту, який придбав цінні папери та в інтересах якого відбу-

вається спільне інвестування інституційним інвестором. Наголошено на невідповідності 

окремих механізмів інвестування в будівництво, що використовуються на практиці, 

вимогам Закону України “Про інвестиційну діяльність”, у зв’язку з широким трактуванням 

поняття інвестування через інститути спільного інвестування.  

Ключові слова: інвестування в будівництво житла, інститути спільного інвестування, 

форвардний контракт, інвестиційний договір, цільові облігації підприємств, виконання 

зобов’язань за якими відбувається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового 

будівництва. 
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Інвестування в будівництво житла на сьогодні є однією з найбільш розвинених 
галузей суспільних відносин. При цьому законодавче регулювання цієї сфери не 
містить єдиних підходів до форм та механізмів інвестування. Відтак, кожен 
інвестор обирає найбільш прийнятний для себе спосіб. Інститути спільного 
інвестування досить широко використовують як колективну форму інвестування в 
будівництво, що призначена зменшити негативні ризики втрати інвестиції. 
Водночас, застосування інститутів спільного інвестування в будівництві подекуди 
не відповідає вимогам чинного законодавства. 

Питання діяльності інститутів спільного інвестування висвітлено у працях 
О. Гнатів, О. Гарагонича, О. Кібенко, Д. Клапатого, О. Слободяна, І. Полянської, 
Т. Рима, О. Яворської. Окрім того, у цій статті поставлено завдання дослідити 
механізми інвестування в будівництво житла через інститути спільного інвесту-
вання, визначити ризики такого інвестування, а також запропонувати зміни до зако-
нодавства України з метою уніфікації підходів до інвестування у будівництво житла. 

Поняття інвестування в будівництво житла. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону 
України “Про інвестиційну діяльність”, інвестиціями є всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається 
соціальний та екологічний ефект [9]. Своєю чергою інвестування у будівництво 
житла має певну специфіку та особливості, зважаючи на характер та суб’єктний 
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склад таких правовідносин. Зокрема, варто звернути увагу на алеаторність право-
чинів, які вчиняють на ринку нерухомості щодо інвестування будівництва, адже такі 
є ризиковими як для інвестора, так і для забудовника. З цих підстав основне завдання 
полягає у забезпеченні інвесторам гарантій при вкладенні коштів у будівництво 
житла, з одного боку, а також зменшення податкового навантаження на забудовника 
чи окремих юридичних осіб, які залучають такі інвестиції, з другого. Власне тому 
чинне законодавство обмежує механізми залучення коштів фізичних та юридичних 
осіб для інвестування та фінансування житлового будівництва.  

Керуючись ч. 3 ст. 4 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, здійснен-
ня інвестицій та будівництваоб’єктів житлового будівництва у разі залучення 
недержавних коштів від фізичних та юридичних осіб може відбуватися винятково 
через фонди фінансування будівництва (ФФБ), фонди операцій з нерухомістю 
(ФОН), інститути спільного інвестування (ІСІ), а також шляхом емісії цільових 
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими відбувається шляхом 
передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. 

Застосування будь-яких інших механізмів інвестування в житло забороняється, 
крім випадків, якщо цей спосіб інвестування прямо не встановлений законом. 
Відтак, ІСІ є одним зі способів інвестування в будівництво та фінансування 
будівництва житла. 

Особливості інвестування через ІСІ. Інститути спільного інвестування – це 
колективна форма залучення інвестицій. ІСІ належать до інституційних інвесторів 
поряд з інвестиційними фондами, взаємними фондами інвестиційних компаній, 
недержавними пенсійними фондами, фондами банківського управління, страховими 
компаніями та іншими фінансовими установами, які проводять операції з фінансо-
вими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а 
також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання 
прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів [11]. Водночас, у 
проекті Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів”, 
який прийнято за основу Верховною Радою України 19.12.2019 року, інституційні 
інвестори ‒ це інвестори у фінансові інструменти, до яких відносять цінні папери, 
деривативні (похідні) фінансові інструменти, інструменти грошового ринку [7].  

Правове регулювання діяльності інститутів спільного інвестування як інститу-
ційних інвесторів забезпечує Закон України “Про інститути спільного інвесту-
вання” [10], де зазначено, що інститут спільного інвестування ‒ корпоративний або 
пайовий фонд. Корпоративний фонд (КФ) є юридичною особою, що створюється у 
формі акціонерного товариства та здійснює діяльність винятково зі спільного 
інвестування. Що ж стосується пайового фонду (ПФ), то останній не є юридичною 
особою, а фактично становить сукупність активів, що належать учасникам такого 
фонду на праві спільної часткової власності, та які перебувають в управлінні 
компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її 
господарської діяльності. Сам фонд створює компанія з управління активами. 
Управління діяльністю як корпоративного, так і пайового фонду забезпечує ком-
панія з управління активами (КУА). При цьому спектр прав щодо управління 
фондом в учасників корпоративного фонду ширший, ніж в учасників пайового 
фонду. На відміну від перших, останні не вправі змінити компанію з управління 
активами у випадку неналежного виконання нею своїх обов’язків, унаслідок чого 
можна констатувати фактичну безправність інвесторів пайового фонду. 
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З метою з’ясування правових механізмів інвестування у будівництво через 
інститути спільного інвестування потрібно спершу вирішити, хто ж виступатиме 
інвестором у цих правовідносинах. Як вбачається із системного аналізу згаданого 
вже положення ч. 3 ст. 4 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, інвестором 
є фізична чи юридична особа, що інвестує чи фінансує житлове будівництво за 
рахунок недержавних коштів через інститути спільного інвестування [9]. Вод-
ночас, із положень Закону України «Про інститути спільного інвестування» випли-
ває, що інвесторами є учасники пайового чи корпоративного фонду. Частина 
перша статті четвертої цього закону встановлює, що учасник ІСІ ‒ особа, яка є 
власником цінних паперів інституту спільного інвестування. Учасниками корпора-
тивного фонду є особи, які набули акції корпоративного фонду, а пайового фонду – 
власники інвестиційних сертифікатів [10].  

Очевидно, аналізуючи інвестування за допомогою інститутів спільного інве-
стування, потрібно виділяти два рівні правовідносин: 1) між фізичною чи юридич-
ною особою, яка інвестує кошти у інститут спільного інвестування та власне самим 
інститутом спільного інвестування (КУА); 2) між інститутом спільного інвесту-
вання (інституційним інвестором) та третіми особами щодо набуття активів. 

У першому виді правовідносин ‒ особа набуває статусу «інвестора» з моменту 
набуття акцій корпоративного фонду чи інвестиційних сертифікатів пайового фонду. 
Своєю чергою акція корпоративного інвестиційного фонду посвідчуватиме майнові 
права учасника фонду, в тім числі право на отримання дивідендів (для закритого 
корпоративного інвестиційного фонду), частини майна корпоративного інвестицій-
ного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а 
також немайнові права, передбачені законодавством про інститути спільного 
інвестування [11]. При цьому, інвестори пайового фонду набувають інвестиційні 
сертифікати, емітентом яких є компанія з управління активами пайового інвестицій-
ного фонду та які, на відміну від акцій корпоративного фонду, засвідчують не право 
на управління фондом, а право власності учасника пайового фонду на частку в 
пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду). 

Другий вид правовідносин фактично спрямований на реінвестування інститу-
ційним інвестором коштів у певні активи, в тім числі і в об’єкти житлового 
будівництва. Тобто на цьому етапі реалізується діяльність зі спільного інвесту-
вання ‒ діяльність, яка провадиться в інтересах учасників інституту спільного 
інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення 
коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування. 

Отже, можна підсумувати, що інвестором ІСІ виступає винятково особа, яка 
вклала кошти в ІСІ та набула акції КФ чи інвестиційні сертифікати ПФ, що 
посвідчують певний правовий зв’язок між інституційним інвестором та цією 
особою. Спільне інвестування – це діяльність ІСІ в інтересах його учасників, 
відтак, така діяльність не може відбуватися на користь третіх осіб.  

Механізми інвестування в будівництво житла через ІСІ. На практиці 
механізми інвестування в будівництво житла через інститути спільного 
інвестування дещо відрізняються, а саме інвестування фізичних чи юридичних осіб 
не відповідає правовій природі участі в корпоративному чи пайовому фондах. На 
сьогодні поширеними є так звані «квазіінвестування через ІСІ» чи інвестування з 
частковим залученням інститутів спільного інвестування. Як правило, воно 
характеризується своєрідним розподілом коштів, які надходять від фізичних чи 
юридичних осіб, між забудовником та інститутом спільного інвестування шляхом 
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укладення двох чи більше правочинів, при цьому жоден з таких правочинів не 
матиме кінцевим результатом участі інвестора в ІСІ. 

Серед механізмів залучення коштів у будівництво житла можна виділити такі: 
1. Механізм «попередніх договорів». Цей спосіб складається з декількох 

етапів: 1) укладення інвестиційного договору між КУА (в інтересах ІСІ) та 
забудовником про фінансування будівництва, де кожна зі сторін визначає свою 
участь у фінансуванні будівництва та розподіляє частки; 2) укладення попереднього 
договору купівлі-продажу житла між КУА та фізичною чи юридичною особою, яка 
має намір придбати житло; 3) укладення договору купівлі-продажу нерухомого 
майна між КУА та покупцем – «інвестором». 

За своєю суттю «інвестування» такого типу ніяк не відрізняється від стандарт-
ного укладення попередніх договорів купівлі-продажу. Однак несе значні ризики 
для покупця. 

Відповідно до ч. 1 ст. 635 ЦК України, попереднім є договір, сторони якого 
зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір у 
майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. 

На етапі укладення таких попередніх договорів здебільшого будинок, в якому 
придбано житло, не введений в експлуатацію, а, відтак, продавець не набув права 
власності на майно та невідомі параметри житла. Попередній договір купівлі-
продажу повинен містити істотні умови договору купівлі-продажу, в тім числі і 
щодо предмета такого договору, або ж містити порядок погодження таких умов. На 
забезпечення виконання договору «інвестор» вносить гарантійний платіж, який 
підлягає зарахуванню як оплату за договором купівлі-продажу. Однак для покупця 
немає жодних механізмів впливу на забудовника чи ІСІ щодо вчасної здачі 
будинку в експлуатацію та оформлення права власності на житло.  

Очевидно, така схема має право на існування, однак, вона не надає жодних 
гарантій «інвестору», які встановлені Законом України «Про інститути спільного 
інвестування» та й загалом цей закон не застосовуватиметься до описаних 
правовідносин. Правовідносини між покупцем та продавцем (КУА) в цьому 
випадку не можна означити як діяльність зі спільного інвестування, оскільки 
покупець не є учасником ІСІ та не набув жодних цінних паперів ІСІ. 

2. Набуття житла шляхом придбання фінансових інструментів. Цей алгоритм 
належить до змішаного типу інвестування та складається з декількох етапів: 
1) укладення форвардного контракту між КУА в інтересах пайового фонду та 
особою, яка володіє майновими правами на об’єкт будівництва та є замовником 
будівництва (де замовник будівництва є продавцем, а КУА покупцем базового 
активу); 2) укладення договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативу) 
між брокером (представником «інвестора») та КУА; 3) укладення договору купівлі-
продажу майнових прав між замовником будівництва та безпосередньо особою, що 
набула фінансовий інструмент (дериватив). 

Дериватив ‒ стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання 
придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. До 
деривативів належать: форвардний контракт; ф’ючерсний контракт; опціон [2]. 
Своєю чергою під форвардним контрактом розуміють двосторонню угоду за 
стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов’язання особи придбати 
(продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, 
з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.  

На першому етапі КУА укладає зі забудовником форвардний контракт, про 
набуття базового активу в майбутньому. Під базовим активом розуміють майнові 
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права на окрему квартиру, що буде зареєстрована як об’єкт нерухомого майна 
після завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку. Тобто відчу-
жується майнове право на купівлю майнових прав. Форвардний контракт підлягає 
реєстрації на товарній біржі, що фактично унеможливлює перепродаж майнових 
прав на той самий об’єкт. 

Зокрема, А. С. Савченко зазначає, що форвардний контракт у будівництві 
житла – це договір, який повинен бути виконаний на умовах, прописаних у 
договорі в момент укладання угоди. У договорі мають бути чітко зафіксовані певні 
умови: зокрема, курс валюти, сума, яку покупець повинен сплатити забудовнику, 
термін виконання договору (завершення будівництва, введення в експлуатацію), 
технічна характеристика нерухомості (квартири) [13].  

На другому етапі КУА та брокер (повірений покупця) укладає договір купівлі-
продажу фінансового інструменту. Таким фінансовим інструментом є форвардний 
контракт. Фактично внаслідок купівлі фінансового інструменту, покупець («інвестор») 
одержує право в майбутньому укласти договір купівлі-продажу майнових прав, які 
є предметом форвардного контракту.  

На третьому етапі замовник будівництва та покупець фінансового інструменту 
укладають договір купівлі-продажу майнових прав на набуття в майбутньому 
права власності на житло.  

Як бачимо, цей алгоритм, як і попередній, не передбачає участі інвестора в ІСІ, 
а ІСІ фактично є тільки посередником між інвестором та замовником будівництва 
щодо набуття майнових прав. Очевидно, механізм продуманий з метою зменшення 
податкового навантаження. Водночас, як і в ситуації з попередніми договорами – 
«інвестор» фактично є безправним та не має засобів впливу, ні на забудовника, ані 
на ІСІ щодо вчасної здачі будинку в експлуатацію або ж відшкодування коштів, 
вкладених у будівництво. 

Проблема полягає в тому, що взяті сторонами зобов’язання як за договором 
купівлі-продажу фінансового інструменту, так і за договором купівлі-продажу 
майнових прав є виконаними ще до набуття права власності на житло. Відтак, постає 
питання, як повернути кошти інвестору? За своєю суттю договір купівлі-продажу 
фінансового інструменту вважатиметься виконаним з моменту підписання акту 
приймання-передачі між брокером та КУА, адже КУА (ІСІ) передала фінансовий 
інструмент покупцю. Відтак, відсутні підстави для повернення покупцю коштів, що 
витрачені на його купівлю. Що ж стосується договору купівлі-продажу майнових 
прав між покупцем та замовником будівництва, то він теж вважатиметься виконаним 
з моменту підписання акту приймання-передачі майнових прав (що у переважній 
більшості випадків збігається з моментом укладення договору). Тобто зобов’язання 
за згаданими договорами вважатимуться виконаними як КУА, так і замовником 
будівництва (продавцем) ще до набуття права власності на житло покупцем. Отже, 
жоден із цих правочинів не дає гарантії щодо набуття права власності на житло 
потенційному покупцю та щодо повернення витрачених коштів. 

Негативною для інвестора в цій ситуації також є судова практика у спорах про 
визнання права власності на нерухоме майно, адже у постанові Верховного Суду 
України у справі №6-318цс15 від 24 червня 2015 року [6] та постанові Верховного 
Суду України у справі № 6-1858цс15 від 18 листопада 2015 року [5] – зазначено, 
що визнання права власності в судовому порядку на новостворене майно за 
позовом, заявленим до будівельної компанії суперечить ст. ст. 15, 331 ЦК України, 
а в інвестора виникає право очікування на одержання у власність нерухомого 
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майна. Цю ж позицію фактично висловила Велика Палата Верховного Суду у 
справі № 522/1029/18 [3]. 

Отже, інвестор набуває права очікування на одержання у власність житла, а 
договір купівлі-продажу майнових прав не свідчить про набуття ним права 
власності на нерухоме майно. 

3. Інвестування ІСІ в цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за 
якими відбувається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. 

Якщо керуватися положеннями ч. 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну 
діяльність», то інвестування через інститути спільного інвестування та шляхом 
емісії цільових облігацій підприємств є двома різними способами інвестування у 
будівництво житла. Натомість, на практиці вони поєднуються.  

Цільові облігації відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» ‒ це облігації, виконання зобов’язань за якими відбувається шляхом 
передачі товарів та/або надання послуг, а також шляхом сплати коштів власнику 
таких облігацій. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо облігацій» від 02.06.2011 внесені зміни до Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», якими передбачено можливість випуску цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов’язань за якими відбувається шляхом передачі 
об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

 
[6]. Порядок випуску і реєстрації 

облігацій регулює рішення НКЦПФР № 425 «Про затвердження Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу» від 21.06.2018 року [8]. 

Позитивним моментом при інвестуванні в цільові облігації є те, що законом 
чітко визначено заборону накладення емітентом таких облігацій будь-яких обтя-
жень на об’єкт житлового будівництва, земельну ділянку, яка призначена для 
спорудження об’єкта житлового будівництва, та на майнові права на них. Ця вимо-
га захищає потенційних інвесторів від звернення стягнення третіх осіб на майно, 
яке підлягає переданню на погашення боргового зобов’язання за облігацією. 

Інвестування шляхом придбання облігацій через ІСІ умовно можна поділити 
на такі етапи: 

1) Створення ІСІ та випуск облігацій. На цьому етапі створюється ІСІ-пайовий 
венчурний фонд або венчурний корпоративний фонд. Його учасники купують акції 
КФ чи інвестиційні сертифікати ПФ, чим фактично наповнюють коштами для 
подальшого інвестування у цільові облігації. Доцільно наголосити на тому, що, 
відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», венчурні 
фонди є ризиковішими, проте мають ширші можливості щодо інвестування, ніж 
інші ІСІ.  

Одночасно зі створенням венчурного фонду забудовник провадить емісію 
облігацій, що спрямована на залучення коштів у будівництво. Облігації існують у 
бездокументарній формі та зберігаються у відповідного ліцензованого зберігача. 

2) Придбання ІСІ облігацій. Після випуску облігацій забудовник продає їх ІСІ 
за номінальною вартістю. Як правило такий продаж відбувається пакетом без 
чіткого визначення ознак приміщення, яке підлягає передачі внаслідок погашення 
облігацій. Відтак, у подальшому для ідентифікації квартири між інвестором та 
забудовником укладено окремий договір (бронювання чи участі в будівництві), де 
чітко зафіксовано ознаки житла. 

3) Придбання облігацій «інвесторами». Таке придбання відбувається за ринко-
вою вартістю (номінальна вартість + дохід) [1, c. 113]. 
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4) Останнім етапом є погашення облігацій забудовником, унаслідок чого забу-
довник передає інвесторам житло, визначене у договорі бронювання. 

Цей механізм так само, як перший та другий не передбачає участі інвестора в 
ІСІ, що фактично не поширює дію Закону України «Про інститути спільного 
інвестування» на ці правовідносини. Однак він є цілком допустимим, оскільки в 
Законі України «Про інвестиційну діяльність» прямо дозволено інвестувати в 
житло через придбання цільових облігацій підприємств.  

Найбільша проблема для інвесторів у цьому способі інвестування ‒ це іденти-
фікація придбаного приміщення, оскільки облігації не містять індивідуальних 
ознак майна, яке повинно бути передане інвестору. Відтак, на практиці виникають 
ситуації. Коли на одну і ту ж квартиру оформлено декілька договорів бронювання 
квартири (аналогічні питання порушувалися у вже згаданій постанові Великої 
Палати Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі № 522/1029/18) [3]. 

Проаналізувавши механізми, які застосовують при інвестуванні будівництва 
житла через ІСІ, доходимо до висновку, що жоден із наведених механізмів не 
передбачає участі інвестора (покупця житла) в ІСІ, що фактично, не відповідає 
вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування». За своєю 
природою, діяльність зі спільного інвестування передбачає обов’язкову участь 
інвестора у ІСІ, набуття цінних паперів ІСІ, унаслідок чого саме у такого інвестора 
виникає спектр прав, передбачений для учасника ІСІ. Водночас, досліджені у статті 
механізми інвестування у будівництво житла мають змішану природу зі застосу-
ванням різних договірних конструкцій, що подекуди не відповідають вимогам ч. 3 
ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність». Проблема полягає у тому, що 
у цьому законі використовується поняття «інвестор», натомість у законі «Про 
інститути спільного інвестування» йдеться про учасників та не подано визначення 
інвестору, що своєю чергою дозволяє інвестування через ІСІ не тільки учасникам, а 
й третім особам. Вочевидь, норми цих двох законів варто узгодити, чітко 
зазначивши, що інвесторами ІСІ є його учасники, а діяльність зі спільного 
інвестування реалізується для задоволення інтересів учасників. 
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According to Part 1,Article 1 of the Law of Ukraine “On Investment Activity” investments 

are all kinds of property and intellectual values invested in objects of business and other 

activities, which result in profit (income) and / or social and environmental effect achievements. 

In turn, investing in housing construction has certain peculiarities, considering the nature and 

subjective composition of such relationships. In particular, attention should be paid to the 

aleatority of transactions made in the real estate market for investing in construction, as such 

are risky for both the investor and the developer. 

For these reasons, the primary objective is to provide investors with guarantees during 

the housing construction investments, on the one hand, and to reduce the tax burden on the 

developer or the individual entities attracting such investments, on the other. Actually, 

therefore, the current legislation restricts the mechanisms of attracting funds from individuals 

and legal entities for investing and financing housing construction. 

The investment and financing of housing construction with the attraction of non-state 

funds from individuals and legal entities, under Part 3, Article 4 of the Law of Ukraine “On 

Investment Activity”, can be carried out exclusively through construction financing funds (CFF), 

real estate operations funds (REOF), joint investment institutes (JII), as well as through the 

issuance of target corporate bonds, which provide the fulfillment of obligations by transferring 

the object (part of the object) of housing construction. 

The Law of Ukraine “On Joint Investment Institutes” which denotes that joint investment 

institutes are corporate and share fund regulates joint investment institutes activity. A corporate 

fund is a legal entity created in the form of a joint stock company and operates exclusively for the 

purpose of joint investment. As for the share fund, the latter is not a legal entity, but in fact 

consists of assets that belong to the members of such a fund under common ownership. The 

management company manages the fund and accountes its assets separately from the results of 

its business activities. An asset management company creates the fund itself. Corporate and 

share funds activities are both managed by an asset management company (AMC). 

Joint investment mechanisms in housing construction carried out through JII are the 

following: “preliminary contracts” mechanism; financial instruments purchase for housing 

construction; JII investment in the target corporate bonds, which provide the fulfillment of 

obligations by transferring the object (part of the object) of housing construction. Analyzing the 

mechanisms used in housing investing carried out through JII, we conclude that none of the 

above mechanisms provide the participation of the investor in the JII, that, in fact, does not 

meet the requirements of the Law of Ukraine “On Joint Investment Institutes”. By its very 

nature, joint investment activities require the obligatory participation of an investor in JII, the 

acquisition of securities of JII, which results in enjoying the rights provided for a JII participant. 

Keywords: housing construction investment, joint investment institutes, forward contract, 

investment contract, target corporate bonds, which provide the fulfillment of obligations by 

transferring the object (part of the object) of housing construction. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СТОРІН ДОГОВОРУ ПОЗИКИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З НЕДОЛІКАМИ ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 

М. Оприско 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: opryskomykola@ukr.net 

Проаналізовано законодавчі вимоги до форми договору позики. Визначено, що 

договір позики може бути укладений у письмовій формі шляхом фіксації змісту договору в 

одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими 

обмінялися сторони, а також на підтвердження факту укладення договору та його умов 

може бути видана розписка позичальника. 

Виявлено основні проблеми, які трапляються у судовій практиці вирішення спорів, що 

виникають із позикових правовідносин та пов’язані з недоліками оформлення договору 

позики. Встановлено, що судам при розгляді справ про стягнення боргу за договором 

позики, який був оформлений одним документом, підписаним обома сторонами, необхідно 

детально аналізувати зміст договору та вже з його пунктів робити висновки щодо того, чи 

було передано кошти під час укладення договору. Сама собою наявність письмового 

договору не завжди підтверджує передання коштів та, відповідно, його укладення. 

Вироблені основні умови новації боргу у позикове зобов’язання та встановлені пра-

вила оформлення відповідного договору. Проаналізовано випадки оформлення письмово-

го договору позики або боргової розписки без реального передання коштів позичальнику. 

Доведено що договір позики може бути оспореним у зв’язку з його безгрошовістю в 

судовому порядку шляхом подання позову про визнання його недійсним. 

Запропоновано зміни до релевантного законодавства та рекомендації судам щодо 

його застосування. 

Ключові слова: позика, договір позики, розписка, оспорювання договору позики, 

новація боргу. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.160 

Договір позики є одним із найпоширеніших договорів про надання послуг, а 
справи, що виникають із позикових правовідносин, становлять чи не найчи-
сельнішу категорію судових справ. Аналіз судової практики вирішення спорів, що 
виникають із позикових правовідносин, дає підстави виділити декілька проблем, 
які найчастіше трапляються при зверненні до суду за захистом сторін договору 
позики, пов’язані з його неправильним оформленням. 

Реальний характер договору обумовлює проблеми з доведенням факту пере-
дання грошових коштів позичальнику у разі оформлення договору єдиним доку-
ментом та відсутності відповідної розписки. Законодавець, встановивши, що на 
підтвердження факту укладення договору позики та його умов може бути видана 
розписка позичальника, не визначив вимог щодо її змісту, що також створює 
значні проблеми на практиці. Ще складніша ситуація зі застосуванням судами 
норм про новацію боргу у позикове зобов’язання, оскільки у законі не визначені ні 
умови договору про новацію, ні вимоги щодо його форми. Також проблемними є 
випадки, коли сторони договору позики його оформили та підписали, або 
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позичальник видав боргову розписку, а обумовлені грошові кошти передані так і 
не були. 

Науковці, які досліджували правове регулювання позикових правовідносин, 
зокрема І. А. Безклубий, О. В. Кривенда, С. М. Лепех, В. П. Янишен, переважно 
зосереджували увагу на загальних питаннях щодо форми договору позики, 
проблемі природи боргової розписки. Крім цього, з часу останніх публікацій на 
вказану тематику судова практика продемонструвала низку невирішених проблем, 
вирішення яких і є метою цієї статті. 

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій 
стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими 
ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму 
грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж 
якості (ст. 1046 ЦК України) [16]. 

На перший погляд, конструкція договору доволі проста, особливо враховуючи 
його реальний характер. Позикодавець у момент укладення договору вже виконав 
свій обов’язок та передав позичальникові грошові кошти або речі, визначені 
родовими ознаками. Тепер позикодавець наділений лише правом вимагати повер-
нення позики, а позичальник – обов’язком її повернути на умовах, встановлених у 
договорі. Відповідно, і спори, які випливають із позикових правовідносин, не мали 
б становити складність для суду при їх вирішенні. 

Однак аналіз чинного законодавства, яким врегульовано відносини позики, та 
практики його застосування дає підстави зробити висновок про наявність низки 
проблем, які виникають у разі захисту прав сторін договору позики, причому, як 
позикодавця, так і позичальника, та пов’язані з недоліками його оформлення. 

Якщо сума позики не менше ніж у десять разів перевищує встановлений 
законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, 
коли позикодавцем є юридична особа, незалежно від суми, то договір позики 
укладають у письмовій формі (ч. 1 ст. 1047 ЦК України). 

Ця вимога законодавця може бути дотримана, якщо сторони укладають 
договір позики у “класичній” письмовій формі – фіксуючи зміст договору в одному 
або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими 
обмінялися сторони. Однак, враховуючи односторонній характер договору позики, 
законодавець визначив, що на підтвердження укладення договору позики та його 
умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який 
посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної 
кількості речей (ч. 2 ст. 1047 ЦК України). 

Договір позики є реальним, тобто таким, який вважається укладеним не з 
моменту досягнення згоди щодо всіх істотних умов договору, а з моменту вчи-
нення дії майнового характеру – передання грошових коштів або інших речей, 
визначених родовими ознаками. 

Одним із першоджерел проблем зі захистом прав учасників договору позики є, 
власне, неправильне оформлення договору та факту передання грошових коштів. 
Зокрема, актуальним є питання, чи при укладенні договору позики одним 
документом, який підписують обидві сторони, необхідним є ще видача розписки 
про одержання коштів позичальником. Доцільно погодитися зі С. М. Лепех, що за 
змістом ст. 1047 ЦК України наявності обох документів одночасно не вимагається 
[2, с. 68]. Однак спірним є питання достатності у деяких випадках лише договору 
позики, підписаного сторонами. 
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Верховний Суд України ще у постанові від 18 вересня 2013 року у справі № 6-
63цс13 зробив правовий висновок, згідно з яким письмова форма договору позики 
внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, 
але й факту передачі грошової суми позичальнику [3]. 

У постанові від 24 лютого 2016 року у справі № 6-50цс16 Верховний Суд 
України підтвердив сформовану у зазначеній вище постанові позицію, що пись-
мова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не 
лише факту укладення договору, а й передачі грошової суми позичальнику, і на 
підставі нього вказав на помилковість висновку судів попередніх інстанцій про 
обов’язковість складання розписки, яка підтверджує цей факт [4]. 

Надто широке формулювання зазначеної правової позиції касаційного суду 
може привести до передчасного висновку про те, що укладення сторонами пись-
мового договору позики є за будь-яких обставин належним підтвердженням факту 
виникнення позикових правовідносин. 

Однак у разі укладення договору позики у вигляді одного документа, який 
підписують обидві сторони, необхідно мати на увазі, що сам по собі факт 
укладення договору позики у письмовій формі та його підписання позичальником 
не завжди свідчить про передання йому грошових коштів. 

До прикладу, рішенням Апеляційного суду Івано-Франківської області від 
16 січня 2014 року у справі № 345/4444/13-ц, у касаційному перегляді якого було 
відмовлено Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та 
кримінальних справ (ухвала від 10 лютого 2014 року [14]), скасовано рішення суду 
першої інстанції про стягнення боргу за договорами позики та відмовлено у 
задоволенні позову. Апеляційний суд встановив, що між сторонами 08 червня 
2010 року було укладено два договори позики відповідно на суму 46 000 доларів 
США та 36 000 доларів США, згідно п. 1.1 яких позикодавець зобов’язується 
надати позичальникові безпроцентну позику, а останній зобов’язується повернути 
позику у визначений строк. Позикодавець зобов’язаний був надати позику про-
тягом одного місяця з моменту підписання договору, тобто фактичної передачі 
грошових коштів на момент підписання договору не було. Позивач лише зобов’я-
зувався надати відповідачу позику протягом одного місяця з моменту підписання 
цих договорів. Відповідач заперечував передачу йому позивачем визначених дого-
ворами грошових сум, а матеріали справи не містили розписок позичальника або 
іншого документу, який би посвідчував передання йому позикодавцем вказаних у 
договорах грошових коштів. На основі цього суд дійшов висновку про те, що 
кошти передані не були, а тому відсутні підстави для стягнення боргу за договором 
позики [12]. 

Зокрема, В. П. Янишен наголошує, що для того, аби договір позики набрав 
чинності, необхідне підтвердження одержання позичальником позики. Для цього зі 
змісту договору має слідувати, що на момент його підписання позика вже 
фактично одержана позичальником [17, с. 228]. 

На нашу думку, судам при розгляді справ про стягнення боргу за договором 
позики, який був оформлений одним документом, підписаним обома сторонами, 
необхідно детально аналізувати зміст договору та вже з його пунктів робити 
висновки щодо того, чи було передано кошти під час укладення договору. До 
прикладу, про ту обставину, що передання коштів відбулося, свідчить форму-
лювання: “Підписанням договору позичальник підтверджує факт отримання кош-
тів”. Принаймні, якщо у договорі містяться формулювання з доконаними видами 
дієслів: “позичальник отримав”, “позикодавець передав” тощо, є підстави вважати 
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кошти переданими, а договір, відповідно, укладеним. Якщо ж у договорі міститься 
пункт, згідно з яким позикодавець лише зобов’язується передати позичальникові 
кошти у майбутньому, то він не може вважатися укладеним до моменту передання 
коштів, яке своєю чергою має підтверджуватися письмово (розпискою). 

Єдиною підставою виникнення позикового правовідношення без обов’язко-
вого передання коштів позичальнику позикодавцем у момент укладення договору, 
є новація боргу у позикове зобов’язання. 

Згідно з ч. 1 ст. 1053 ЦК України за домовленістю сторін борг, що виник з 
договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений 
позиковим зобов’язанням. Відповідно до ч. 2 цієї ж статті заміна боргу позиковим 
зобов’язанням провадиться з додержанням вимог про новацію і відбувається у 
формі, встановленій для договору позики (ст. 1047 цього Кодексу). 

На практиці у сторін, які провели або вирішили провести новацію боргу, що 
виник з інших правових підстав, у позикове зобов’язання, виникають труднощі як з 
укладенням договору новації, так і з подальшим його виконанням. Суди нерідко не 
звертають увагу на додержання сторонами вимог про новацію та вимоги щодо 
форми такого договору. 

До прикладу, ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 13 грудня 
2016 року залишено без змін рішення Кам’янка-Бузького районного суду Львівської 
області від 20 липня 2016 року у справі № 446/53/16-ц. Вказаним рішенням позов 
про стягнення заборгованості за договором позики задоволено частково. Стягнуто 
з відповідача на користь позивача заборгованість за договором позики, інфляційні 
втрати, 3 % річних та пеню. Судами встановлено, що 14 липня 2014 року між 
позикодавцем та позичальником було укладено договір позики, відповідно до п. 1 
якого позикодавець передав, а позичальник прийняв у власність грошові кошти до 
підписання цього договору. У п. 2 та 3 Договору сторони визначили, що зазначену 
суму позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві готівкою у строк до 
31.08.2014 року. Кам’янка-Бузький районний суд у рішенні вказав: “Оцінюючи 
договір позики який укладений між сторонами та правовідносини, які виникли до 
його укладення, судом не встановлено факту передачі коштів у позику від 
відповідача до позивача на підставі такого договору позики від 14.07.2014 р., як це 
передбачено у ст. 1046 ЦК України, проте суд намагаючись виявити справжню 
правову природу спірних правовідносин, дійшов до висновку, що такий договір 
позики є новацією боргу у позикове зобов’язання” [13]. З таким застосуванням 
норм права погодився і суд апеляційної інстанції. На нашу думку, вимогам щодо 
законності та обґрунтованості вказані судові рішення не відповідають, оскільки в 
самому договорі не зазначено жодного посилання на інші правовідносини сторін, 
на підставі яких нібито відбулася новація. Сторонами не укладалися будь-які інші 
правочини на здійснення новації. Не було, зокрема, припинено ні договору найму 
обладнання, ні зберігання, ні інших договорів між сторонами. 

Цікавою у цій справі виявилася позиція Верховного суду, який постановою від 
18 вересня 2019 року залишив без змін судові рішення судів першої та апеляційної 
інстанції, зазначивши при цьому, що вони правильно керувалися тим, що письмова 
форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише 
факту укладення договору, а й факту передачі грошової суми позичальнику. Суд 
встановив, що позикодавець передав, а позичальник прийняв у власність грошові 
кошти до підписання спірного договору позики, про що зазначено у пункті 1 
договору та не заперечувалося відповідачем, а наявність між сторонами позикових 
відносин підтверджується наявним у позивача оригіналом договору позики (який 
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зберігається у матеріалах справи) [5]. Тобто, Верховний суд, всупереч встановле-
ним у рішеннях судів першої та апеляційної інстанції обставинам, що грошові 
кошти відповідачу не передавалися, дійшов протилежного висновку лише на 
підставі наявності у справі письмового договору позики, але залишив ці рішення 
без змін як законні та обґрунтовані. 

Правильним доцільно визнати застосування ст. 1053 ЦК України Верховним 
судом у постанові від 10 травня 2018 року у справі № 448/269/16-ц, якою залишено 
без змін рішення Апеляційного суду Львівської області про відмову у задоволенні 
позову про стягнення заборгованості за договором позики та процентів. Касацій-
ний суд погодився з висновками апеляційного, який встановив, що у розписці, яку 
склав відповідач 30 листопада 2013 року про те, що він заборгував позивачці 
1 200,00 євро, які зобов’язався повернути до 01 січня 2014 року, відсутні відомості 
про отримання цих коштів як позики від позивачки. Борг відповідача перед 
позивачкою виник із кредитів, які остання взяла у банківських установах для його 
потреб, відтак така розписка не свідчить про отримання відповідачем позики у 
позивачки. В поданих суду розписках від 30.11.2013 року та 01.01.2014 року не 
встановлено, що з огляду на складання цих документів припиняється інше 
зобов’язання між сторонами, яке існувало попередньо, а також у цих документах 
немає покликання на ст. ст. 604, 1053 ЦК України [6]. 

Дійсно, за своїм змістом новація – це домовленість про заміну первісного 
зобов’язання новим зобов’язанням між тими самими сторонами (ст. 604 ЦК України). 
Вона не припиняє правового зв’язку сторін, оскільки замість зобов’язання, дія 
якого припиняється, виникає узгоджене ними нове зобов’язання. Тому варто також 
наголосити на неможливості оформлення новації розпискою боржника, оскільки в 
договорі новації має міститися вираження волі кредитора на припинення 
попередніх зобов’язань та їх заміну новим зобов’язанням – позикою.  

На основі наведеного можна дійти певних висновків. По перше, умовою засто-
сування новації є наявність невиконаного безспірного грошового зобов’язання між 
сторонами. По друге, договір новації має бути укладений із дотриманням форми, 
встановленої законом для договору позики у ст. 1047 ЦК України. Причому, на 
відміну від первинного договору позики, для підтвердження укладення договору 
новації не можна вважати достатнім складення розписки позичальника. По третє, 
договір новації повинен обов’язково містити умову про первинне грошове зобов’я-
зання та підставу його виникнення й умову про припинення цього зобов’язання. 
Також у цьому договорі мають бути зазначені сума позики, зобов’язання боржника 
повернути кредитору вказану суму та умови такого повернення. На дотримання 
вказаних вимог мають звертати увагу суди при вирішенні спорів, що виникають із 
договорів новації боргу в позикове зобов’язання. Доцільним є також доповнити 
ст. 1053 ЦК України положенням про істотні умови договору новації. 

Неоднозначною є також практика розгляду судами справ про стягнення боргу 
за договорами позики, оформленими шляхом видачі позичальником позикодавцеві 
боргової розписки. 

ЦК України, передбачивши можливість засвідчення факту укладення договору 
позики та його умов видачею розписки, не встановив жодних вимог до такого виду 
боргового документа, тому встановлення дійсної правової природи розписки та 
обставин, нею засвідчених, перебуває у розсуді суду. 

Насамперед, боргова розписка має підтверджувати факт отримання позичаль-
ником грошових коштів від позикодавця. Верховний суд у постанові від 22 серпня 
2019 року у справі № 369/3340/16-ц наголосив, що факт отримання коштів у борг 
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підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту 
якої можливо установити, що відбулася передача певної суми коштів від 
позикодавця до позичальника [9]. З такою позицією варто погодитися, оскільки 
умовою виникнення правовідносин позики та підтвердженням факту укладення 
відповідного договору є саме факт передання обумовленої суми коштів позико-
давцем позичальнику, однак варто зазначити, що винятком із цього правила є 
новація боргу в позикове зобов’язання, за якої обов’язок повернути кошти виникає 
не з безпосереднього факту передання коштів у момент видачі боргової розписки, а 
з перетворення в позику боргу, що виник між сторонами з інших правовідносин, 
що буде детально описано нижче. 

Щоб уважатися борговою, розписка, крім факту передачі коштів однією осо-
бою іншій, повинна містити зобов’язання ці кошти повернути, іншими словами, 
підтвердити позикову природу такого передання коштів. У постанові від 
11 листопада 2015 року у справі № 6-1967цс15 Верховний Суд України зазначив, 
що розписка як документ, що підтверджує боргове зобов’язання, має містити 
умови отримання позичальником у борг грошей зі зобов’язанням їх повернення та 
дати отримання коштів [7]. Така деталізація Верховним Судом України вимог до 
боргової розписки “коштувала” позивачеві у вказаній справі 500 тисяч доларів 
США, оскільки у стягненні саме такої суми боргу суд відмовив, бо розписка про 
отримання грошових коштів не містила зобов’язання про їх повернення. 

Аналогічну позицію неодноразово висловлював і Верховний суд у постановах 
від 10 грудня 2018 року у справі № 319/1669/16, від 08 липня 2019 року у справі 
№ 524/4946/16, від 12 вересня 2019 року у справі № 604/1038/16. 

Причому, якщо розписка навіть містить зобов’язання повернути кошти, але не 
підтверджує факт отримання позичальником грошових коштів від позикодавця, 
суди в більшості випадків доходять висновку, що позикові відносини не виникли 
та підстав для стягнення таких коштів немає. Наприклад, у постанові від 
04 березня 2020 року у справі № 632/2209/16 Верховний суд, встановивши, що 
25 травня 2014 року відповідач власноручно написала розписку про те, що 
зобов’язується «отдать 20 тысяч доларов США, ОСОБІ_3 (позивачеві – авт.), на 
срок, десять дней, до 30.05.2014», підтримав висновки судів першої та апеляційної 
інстанцій, що зміст наданої розписки є суперечливим та не підтверджує укладення 
між сторонами договору позики, оскільки не підтверджує факт отримання 
відповідачем у борг певної грошової суми від позивача, а тому відсутні підстави 
для стягнення вказаної суми як боргу за договором позики [8]. 

На нашу думку, підтвердженням факту укладення договору позики може бути 
лише розписка, яка одночасно: 1) підтверджує факт отримання грошових коштів 
(оскільки кошти можуть бути передані і на іншій правовій підставі, наприклад, як 
розрахунок за договором купівлі-продажу тощо); 2) містить зобов’язання про 
повернення отриманих коштів, або підтвердження, що ці кошти отримані у борг, 
оскільки сам термін “борг” означає “те, що взяте в позику” [11], а, відповідно, 
підлягає поверненню. Враховуючи неоднозначний підхід у судовій практиці щодо 
вимог до змісту боргової розписки, вважаємо за доцільне закріпити вказані вимоги 
у ст. 1047 ЦК України. 

На практиці часто трапляються зворотні випадки, коли незважаючи на 
належне оформлення позикових відносин шляхом видачі розписки позичальником, 
або укладення договору позики в письмовій формі, грошові кошти позикодавець 
позичальникові так і не передав. 
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Однак наявність у позикодавця розписки або договору позики, в якому 
зафіксовано ту обставину, що грошові кошти були передані позичальникові, 
надає можливість звернутися до суду і вимагати від позичальника повернення 
суми позики. 

Законодавцем саме для таких випадків передбачено можливість позичальника 
захиститися від вимоги про повернення коштів, якщо такі йому так і не були 
передані або були передані в меншому обсязі, ніж передбачено розпискою чи 
договором. Відповідно до ст. 1051 ЦК України позичальник має право оспорити 
договір позики на тій підставі, що грошові кошти або речі насправді не були 
одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж 
встановлено договором. 

Формулювання вказаної норми є нечітким та викликає чимало запитань та 
проблем при її застосуванні. Насамперед незрозуміло, чи термін “має право 
оспорити” в цій нормі означає можливість заперечити вимогу позикодавця про 
повернення коштів на підставі безгрошовості договору, чи можливість звернення 
до суду зі самостійною вимогою. Якщо ж уважати це можливістю звернутися зі 
самостійною вимогою, то який спосіб захисту слід обрати? На перший погляд, 
враховуючи реальний характер договору позики, та обставина, що грошові кошти 
або речі, визначені родовими ознаками, не були передані позичальникові, свідчить 
про те, що договір позики не був укладений. А. Ю. Бабаскін зазначив, що договір 
позики може бути визнаний таким, що не укладений у разі, якщо судом буде 
встановлено, що грошові кошти або речі насправді не були одержані позичаль-
ником від позикодавця [15, с. 239]. Таку ж позицію щодо необхідності вважати 
договір позики неукладеним у разі доведення його безгрошовості висловлювали 
С. М. Бервено та Р. М. Майданик [1, с. 906]. На думку зазначених авторів, якщо 
судом встановлено отримання позичальником меншої кількості грошей або 
“родових” речей, ніж вказано в договорі, спірний договір вважається укладеним на 
фактично одержану позичальником кількість грошей або речей, визначених 
родовими ознаками. 

Однак Пленум Верховного Суду України у п. 8 постанови від 06.11.2009 року 
№ 9 “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів 
недійсними” зазначив, що вимога про визнання правочину (договору) неукла-
деним не відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів, 
передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою вимогою. У 
цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені главою 83 книги п’ятої 
ЦК України [10]. 

Окрім цього, у ч. 3 ст. 215 ЦК України законодавцем чітко визначено, що 
оспорюваний правочин – це правочин, недійсність якого прямо не встановлена 
законом, але який може бути визнаний судом недійсним, якщо одна зі сторін або 
інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених 
законом. 

З наведеного випливає, що у ст. 1051 ЦК України передбачено можливість 
звернення позичальника з вимогою про визнання недійсним договору позики у 
зв’язку з його безгрошовістю. Однак, на нашу думку, сама обставина непередання 
позикодавцем позичальнику грошових коштів або речей, визначених родовими 
ознаками, не є самостійною підставою для оспорення договору позики (якщо під 
оспоренням розуміти саме вимогу про визнання його недійсним). 

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 1051 ЦК України, якщо договір позики має бути 
укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях 
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свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані 
позичальником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж 
встановлено договором. Це положення не застосовують до випадків, коли договір 
був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості пред-
ставника позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини. 

Як бачимо, законодавець перелічив випадки, коли договір позики був 
безгрошовим через “дефект волі” та перелічив можливі підстави для оспорювання 
такого договору, надаючи тлумачення “безгрошовості” як наслідку таких обставин. 
Іншими словами, особа не отримує або не доотримує кошти за договором позики 
через обман, помилку, насильство та інші обставини, які і виступають підставою 
для визнання договору недійсним. 

На основі наведеного можна дійти висновку, що договір позики може бути 
оспореним у судовому порядку шляхом подання позову про визнання його 
недійсним. При цьому підставою для визнання такого договору недійсним є недо-
держання в момент його укладення стороною (сторонами) вимог, які встановлені 
частинами першою‒третьою, п’ятою та шостою ст. 203 ЦК України (наприклад, 
обман, помилка, насильство), що призвело до того, що грошові кошти або речі 
насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані у 
меншій кількості, ніж встановлено договором. 

Список використаних джерел 

1. Договірне право України. Особлива частина: навч посібник / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, 

Н. С. Кузнєцова та ін.: за ред. О. В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 1200 с. 

2. Лепех С. М. Форма договора займа денег // Legea şi viaţa. 2016. №9. С. 66‒68. 
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THE ISSUES OF PROTECTING THE RIGHTS 
OF THE PARTIES TO THE LOAN AGREEMENT ASSOCIATED 

WITH THE DEFICIENCIES OF ITS FORM 

M. Oprysko 

Ivan Franko National University of Lviv, 

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: opryskomykola@ukr.net 

The legal requirements for the form of the loan agreement are analyzed. It is determined that 

the loan agreement may be concluded in writing by recording the content of the agreement in one 

or more documents (including electronic), in letters, telegrams exchanged by the parties, as well as 

to confirm the fact of the agreement and its terms the borrower’s receipt may be issued. 

The main problems encountered in the judicial practice of resolving disputes arising from 

the loan relationship and related to the shortcomings of the loan agreement are identified. It is 

established that courts when considering the cases of debt collection under a loan agreement, 

executed by a single document signed by both parties, need to analyze in detail the content of 

the agreement and from its points to draw conclusions about whether funds were transferred 

during the agreement. In itself, the existence of a written agreement does not always confirm 

the transfer of funds and, accordingly, its conclusion. 

The main conditions for the novation of the debt into a loan obligation are worked out and 

the rules for drawing up the relevant agreement are established. The condition for the 

application of the innovation is the existence of an outstanding undisputed monetary obligation 

between the parties. The novation agreement shall be concluded in compliance with the form 

prescribed by the law for the loan agreement in Art. 1047 of the Civil Code of Ukraine. 

Moreover, in contrast to the original loan agreement, to confirm the conclusion of the novation 

agreement, a receipt from the borrower can not be considered sufficient. The novation 

agreement shall contain a condition on the original monetary obligation and the grounds for its 

occurrence and a condition on the termination of this obligation. This agreement shall also 

specify the amount of the loan, the debtor's obligation to return the specified amount to the 

creditor and the terms of such repayment. Compliance with these requirements must be taken 

into account by the courts in resolving disputes arising from debt novation agreements into 

debt obligations. It is also advisable to supplement Art. 1053 of the Civil Code of Ukraine with 

the provisions on the essential terms of the contract of novation. 

The cases of execution of a written loan agreement or a promissory note without actual 

transfer of funds to the borrower are analyzed. It is proven that a loan agreement can be 

challenged due to its lack of money in court by filing a lawsuit to invalidate it. In this case, the 

ground for recognizing such an agreement invalid is the failure of the party (parties) to comply 

with the requirements established by parts one ‒ three, five and six of Article 203 of the Civil 

Code of Ukraine (e.g. fraud, error, violence), which led to that the money or items were not 

actually received by the borrower from the lender or were received in smaller quantities than 

specified in the contract. 

Amendments to the relevant legislation and recommendations to the courts in its 

application are proposed. 

Keywords: loan, loan agreement, receipt, contest of loan agreement, debt novation. 
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УДК 349.2 

ПРО ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВНОГО СУБ’ЄКТА 
ТРУДОВОГО ПРАВА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

О. Рим 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
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Статтю присвячено з’ясуванню поняття «працівник» та його ідентифікуючих ознак у 

трудовому праві в Європейському Союзі. Проаналізовано правові акти ЄС, що прямо чи 

опосередковано тлумачать цей термін. Водночас з’ясовано ознаки цього поняття, що були 

напрацьовані Судом Європейського Союзу. Відзначено, що єдиного підходу щодо визна-

чення поняття «працівник» у Європейському Союзі немає. Більше того, його тлумачення 

може змінюватися залежно від сфери застосування. 

Наголошено, що інтерпретація поняття «працівник» на рівні ЄС відбувається залежно 

від змісту та обсягу прав і обов’язків суб’єктів трудових правовідносин. З’ясовано тенденцію 

щодо уніфікації поняття «працівник», яка простежується у практиці Суду ЄС як щодо первин-

ного, так і вторинного права. Проналізовано загрози закріплення універсального визначення 

«працівник». Водночас акцентовано, що наднаціональне поняття «працівник» сприятиме 

ліквідації перешкод для повної реалізації свободи руху з метою працевлаштування. 

Розглянуто відносини субординації, винагороду за виконану роботу, ефективну та 

справжню трудову діяльності як ознаки, що у своїй сукупності, допомагають ідентифікувати 

особу як найманого працівника. 

Ключові слова: Європейський Союз, працівник, право на вільне пересування, винаго-

рода, трудова діяльність. 
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Правила вільного пересування осіб у Європейському Союзі (далі ЄС) знайшли 
своє нормативне закріплення ще у 1957 році. Зокрема, положення ст. 3 та 48-51 
тогочасної редакції Римського договору про створення Європейського економіч-
ного співтовариства стосувалися трудової міграції та становища працівників-
мігрантів. Більше того, 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 «Вільний 
рух осіб, послуг та капіталу» [34]. Згідно зі ст. 45 цього Договору в межах 
Європейського Союзу вільне переміщення працівників забезпечується шляхом 
заборони будь-якої дискримінації за ознакою національності (громадянства) щодо 
працівників, які є громадянами держав – членів ЄС, з питань зайнятості, винаго-
роди за працю, а також інших умов праці. 

Договір про функціонування ЄС, попри неодноразове використання терміна 
«працівник», не містить визначення цього поняття. Не розкрито його й у інших 
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актах первинного права ЄС. Враховуючи це, аналіз та систематизація його 
характерних ознак є необхідними. 

Різноманітні аспекти поняття «працівник» у праві Європейського Союзу стали 
предметом дослідження таких учених, як О. М. Дарморіс [1], А. Р. Ризаєва 
[5, с. 71‒76], Г. І. Чанишева [4, с. 314‒360] та інших. Однак згадані наукові праці 
акцентують увагу на можливостях працівника як суб’єкта, уповноваженого вільно 
пересуватися в межах цієї спільноти. Відтак, виокремлення та характеристика 
критеріїв, що дають підстави вважати зайняту особу працівником, є основними 
завданнями цієї статті. 

Єдиного підходу щодо визначення поняття «працівник» у ЄС немає. Про це 
неодноразово зазначав Суд Європейського Союзу (далі Суд ЄС чи Суд) [11; 12; 
13]. При цьому Суд наголошував, що тлумачення цього поняття може змінюватися 
залежно від сфери його застосування. Наприклад, визначення поняття працівник у 
зв’язку з вільним переміщенням з метою працевлаштування (ст. 45 ДФЄС) не 
обов’язково тотожне поняттю працівник, як його розуміють у контексті ст 48 
ДФЄС (координація систем соціального забезпечення) чи у розумінні інших актів 
вторинного права ЄС [11]. 

Щоправда про зміст цього терміна можемо опосередковано дізнатися зі ст. 1 
Регламенту 492/2011 від 5 квітня 2011 року про вільне пересування працівників у 
межах співтовариства [44]. Згідно з нею працівниками є особи, які працюють за 
наймом та є громадянами країни-члена ЄС. Тобто, поняття «працівник» розкрито 
через вид зайнятості такої особи (праця за наймом) та через належність до 
громадянства ЄС [2, c. 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 1992 року Договору про Європейський Союз. 
Згідно зі ст. 17 цього Договору громадянами ЄС безумовно визнають всіх осіб, які 
є громадянами країн-членів. Уточнення наведених положень відбулося 1997 року. 
Зокрема, за Амстердамським договором, громадянство ЄС лише доповнює, а не 
замінює громадянство країн-членів ЄС [5, c. 71‒76]. 

Поняття «працівник» опосередковано розкрито і інших актах вторинного 
права ЄС. Приміром, ст. 3 Директиви 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про 
впровадження заходів, що сприяють покращенню безпечних і здорових умов праці 
працівників визначає «працівника як будь-яку особу, що прийнята на роботу 
роботодавцем, включаючи практикантів і учнів, за винятком домашніх праців-
ників» [35]. А Директива 2008/104/EC від 19 листопада 2008 року про роботу 
агенцій тимчасового найму [36] працівником називає будь-яку особу, яка у 
відповідній державі-члені може претендувати на захист як працівник згідно з 
національним законодавством. Щоправда Суд ЄС критично оцінює останнє вузьке 
розуміння поняття працівник та попереджає про загрози, яке це тлумачення може 
мати для досягнення цілей Директиви 2008/104/EC та ефективності реалізації її 
положень [14]. Дійсно, обмежене розуміння поняття «працівник» допомогло б 
державам-членам або агенціям тимчасового найму на власний розсуд виключати з-
поміж працівників певне коло осіб, а відтак, позбавляти їх належного захисту.  

Про потребу розуміти поняття «працівник» згідно з комунітарними нормами 
читаємо у Директиві 96/71/ЄС від 16 грудня 1996 року про відрядження працівників у 
межах надання послуг. Зокрема, її положення визначають поняття «відряджений 
працівник» як працівник, що протягом обмеженого часу виконує свої трудові 
обов’язки на території держави-члена, яка є відмінною він держави, де зазвичай особа 
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працює. Саме ж поняття працівник, для цілей цієї Директиви, треба запозичувати у 
законодавстві держави-члена, на територію якої і було відряджено працівника [37]. 

Цікавим є підхід щодо розуміння поняття «працівник» за Директивою 
2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 року про деякі аспекти організації робочого часу 
[38]. Оскільки Директива не вказує на потребу звернення до національного 
законодавства щодо тлумачення поняття «працівник», як і не відсилає до інших 
актів ЄС, то з урахуванням її цілей розуміння цього поняття повинно відповідати 
тлумаченню, що є характерним для права ЄС [6]. Відтак, особа, яка згідно з 
національним законодавством не вважається працівником, для цілей Директиви 
2003/88 може бути визнана таким [7]. 

Низка директив, якими було затверджено колективні угоди соціальних 
партнерів, також роз’яснюють термін «працівник». До таких, зокрема, належать 
Директива 97/81/ЄC від 15 грудня 1997 року про рамкову угоду про неповну 
зайнятість, Директива 1999/70/ЄC від 28 червня 1999 року щодо рамкової угоди 
про роботу на визначений термін та Директива 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 року 
про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки. 
Наведені акти розуміють поняття «працівник» як особу, що працює за трудовим 
договором або ж трудові відносини з якою виникли на основі закону чи практик, 
які є загальновизнаними у кожній державі-члені ЄС. 

Отже, окремі директиви вказують на потребу звернення до національного 
законодавства для інтерпретації поняття «працівник», тоді як інші самостійно його 
тлумачать. При цьому, це тлумачення буде різнитися з огляду на мету директив, 
що його закріплюють та обумовлюється різними цілями соціальної політики ЄС у 
межах яких і було ухвалено відповідний правовий акт. Наприклад, для ефективної 
реалізації свободи вільного руху працівників у межах ЄС вузьке розуміння поняття 
«працівник» є недоцільним. Амбітні політичні цілі ЄС щодо створення спільного 
ринку вимагають забезпечення свободи пересування для всіх працюючих. Тому й у 
контексті ст. 45 ДФЄС поняття «працівник» було визнано категорією трудового 
права Європейського Союзу, а не держав-членів [9].  

Питання нормативного визначення поняття «працівник» у трудовому праві ЄС 
давно очікує свого вирішення. Щоправда, європейські науковці застерігають щодо 
ймовірних переваг та шкоди від його законодавчого закріплення [40, c. 343‒352; 
41, c. 223‒235; 46, c. 353‒361]. З одного боку, уніфіковане поняття сприятиме 
однаковому застосуванню права ЄС та перешкоджатиме державам-членам маніпу-
лювати національними інтерпретаціями для запровадження винятків із нього. 
Водночас, комунітарне поняття «працівник» може обмежити доступ до трудових 
гарантій для осіб, які хоч і перебуватимуть у схожих із трудовими відносинами, 
через вузьке трактування поняття «працівник» не вважатимуться такими [46, c. 8]. 

У 2017‒2019 роках у процесі внесення змін до Директиви Ради № 91/533/ЄЕС 
від 14 жовтня 1991 року про обов’язок роботодавця інформувати працівників про 
умови, які застосовують до контракту чи трудової угоди, серед іншого була 
зроблена спроба закріпити уніфіковане поняття «працівник». Зокрема, на той час 
запропоновано працівником вважати фізичну особу, яка протягом певного періоду 
часу надає послуги для та під керівництвом іншої особи в обмін на винагороду 
[43]. Ініціатором змін виступила Європейська комісія, адже поширення нестан-
дартних форм зайнятості та неоднакове тлумачення поняття «працівник» і «трудові 
відносини» у країнах-членах вимагали реагування.  

Наведене положення було розроблене з урахуванням практики Суду ЄС та 
відображало напрацьовані ним ознаки для ідентифікації особи як працівника. За 
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умови ухвалення відповідних змін, до категорії працівників були б зараховані 
домашні працівники, працівники на вимогу чи з гнучким графіком роботи, 
працівники з нульовими контрактами та зайняті на цифрових платформах. 

Однак наведені ініціативи не були підтримані, а у Директиві 2019/1152 від 
20 червня 2019 року про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському 
Союзі, яка й мала закріпити це визначення, серед дефініцій «працівника» немає [39].  

Та все ж тенденція до уніфікації поняття «працівник» простежується у 
практиці Суду ЄС як щодо первинного, так і вторинного права. Власне бачення 
цього терміна Суд ЄС запропонував ще 1964 року. Зокрема, у справі Mrs M.K.H. 
Hoekstra (née Unger) v Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten 
наголошено на необхідності його розширеного тлумачення та констатовано, що у 
контексті свободи вільного руху осіб поняття «працівник» є категорією права ЄС, а 
не національного права [9]. Згодом, у справі Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-
Württemberg, Суд зазначив, що працівником є будь-яка особа, котра за винагороду 
та під контролем іншої особи виконує роботу, зміст якої не визначено цією особою 
самостійно, незалежно від підстав виникнення трудових відносин [10]. У підсумку, 
Суд не лише роз’яснив, кого необхідно вважати працівником у розумінні ст. 45 
ДФЄС, але й зазначив, що правовий захист працівників поширюється також на 
стажерів. Зокрема, виконання роботи учителем-стажистом упродовж визначеного 
часу на користь та під керівництвом іншої особи, за винагороду, на думку Суду, 
свідчить про його статус як працівника.  

При цьому, розмір винагороди, що його отримує особа, не є визначальним 
критерієм для підтвердження статусу працівника. У справі Levin v Staatssecretaris 
van Justitie [8] можливість скористатися зі свободи переміщення працівників у 
межах ст. 45 ДФЄС було підтверджено для особи, яка була зайнята неповний 
робочий день та заробляла менше прожиткового мінімуму, що встановлений у 
державі-члені, де виконувалася робота.  

Аналогічним був висновок Суду ЄС у справі R. H. Kempf v Staatssecretaris van 
Justitie [15], за матеріалами якої німецький учитель-сумісник оскаржував відмову у 
дозволі на проживання у Нідерландах, де він викладав 12 уроків на тиждень. Уряд 
Нідерландів уважав, що зазначена трудова діяльність з оплатою нижче мінімаль-
ного прожиткового мінімуму не є достатньою підставою для державних соціальних 
виплат особі як працівнику. Однак позиція Суду ЄС була протилежною. А саме, 
Суд аргументував, що якщо економічна діяльність є ефективною та справжньою, за 
винятком випадків, коли така діяльність є незначною та суто допоміжною, особа, 
що її виконує не може бути виключена зі сфери застосування норм про свободу 
працівників лише тому, що винагорода, яку виплачують, є нижчою мінімального 
рівня прожиткового мінімуму, встановленого національним законодавством. Той 
факт, що заробіток не покриває всіх потреб працівника, не може вилучати його з 
кола зайнятого населення.  

Судова практика також доводить, що працівниками за ст. 45 ДФЄС можуть 
бути визнані особи, зайнятість яких зазвичай не перевищує 18 годин на тиждень 
[16], або 12 годин на тиждень [15], або навіть 10 годин на тиждень [17], чи навіть 
ті, хто працює від 3 до 14 годин на тиждень [18]. 

Щоб уважатися працівником, особа не обов’язково повинна отримувати вина-
городу у грошовій формі. У справі Steymann v Staatssecretaris van Justitie, примі-
ром, Суд ЄС підтвердив статус працівника для члена релігійної громади, що одно-
часно працював на кухні та отримував за це винагороду у натуральній формі. А 
саме, особу забезпечували харчуванням, житлом та видавали дрібні кишенькові 
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гроші. 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 [19]. 

Отже, хоча неповна зайнятість і не виключає особи з кола управомочених 
вільно пересуватися Європейським Союзом з метою працевлаштування, відповідна 
трудова діяльність повинна бути оцінена на предмет її ефективності та 
справжності. Тому у разі вирішення питання, чи є особа працівником, важливо 
охарактеризувати мету працевлаштування та зміст роботи. Наприклад, робота у 
межах програми обов’язкової соціальної реабілітації для подолання наркоманії як 
складова терапії залежних та засіб реабілітації не вважається такою, що вико-
нується найманим працівником [20]. Оскільки правила про вільний рух працівни-
ків гарантують лише вільне переміщення осіб, котрі здійснюють чи бажають 
займатися економічною діяльністю, то і виконання робіт у межах програм реінте-
грації, хоча навіть і за схемами соціального працевлаштування, не вважатиметься 
найманою працею.  

Наведене засвідчує, що у контексті ідентифікації особи працівником Суд ЄС 
зорієнтовує на масштаб та значущість її трудової діяльності. Адже отримати статус 
працівника може лише той, хто трудиться дійсно та ефективно, за винятком 
діяльності в такому невеликому масштабі, що її треба вважати незначною та 
винятково допоміжною [8; 22].  

Саме тому, вирішуючи справи про підтвердження статусу працівника, національні 
суди повинні оцінити всі фактичні обставини, які характеризують відповідну 
трудову діяльність, а також елементи правовідносин, що виникли між сторонами 
спору [6; 22; 23; 24]. Зокрема, з’ясовуючи ефективність та дійсний характер 
діяльності особи, Суд ЄС радить національним судам враховувати: 

‒ тривалість робочого часу, який може вказати на допоміжний характер 
роботи та її незначний обсяг, що не надає статусу працівника [25]; 

‒ розмір винагороди [26]; 
‒ нерегулярний характер діяльності та обмежене коло обов’язків тимчасово 

працевлаштованих [25];  
‒ факт готовності особи розпочати виконувати свої обов’язки на вимогу [7; 25]; 
‒ прогресивне зростання винагороди за результатами професійного навчання [27]; 
‒ право на оплачувану відпустку [26; 28]; 
‒ право на оплату періоду тимчасової непрацездатності [26; 28]; 
‒ інші права за трудовим та колективним договорами [26; 28]; 
‒ факт тривалості договірних відносин з підприємством упродовж декількох 

років [26];  
‒ усі аспекти, що характеризують трудові відносини [23]; 
‒ факт сплати платежів та внесків за особу, їхню природу та розмір [28]. 
Отже, виконання особою ефективної та справжньої діяльності (за винятком 

діяльності незначної та допоміжної) вказує на неї як працівника у разі виконання 
такої під керівництвом та на користь іншої особи й за винагороду [29]. При цьому, 
відносини субординації, винагорода за виконану роботу та ефективність і 
справжність трудової діяльності у своїй сукупності є неодмінними критеріями 
ідентифікації особи як найманого працівника [30]. При цьому, перший критерій 
допомагає розмежувати відносини найманої праці від трудової діяльності 
самозайнятих осіб. Другий вказує на обов’язкову оплатність роботи безвідносно до 
розміру винагороди. А характер виконуваної роботи як третій критерій фактично 
оцінюється крізь призму двох попередніх, хоч і вважається самостійною ознакою. 
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Більше того, справи щодо оцінювання масштабів та обсягів економічної діяльності 
особи є найважливішими серед категорії справ про підтвердження статусу пра-
цівника [10; 15; 18; 19; 25; 31; 32; 42]. Адже той факт, що особа працює обмежену 
кількість годин у контексті трудових відносин, а відтак отримує мізерну зар-
платню, може свідчити про незначний та додатковий характер її діяльності.  

Інтерпретація поняття «працівник» на рівні ЄС відбувається залежно від 
змісту та обсягу прав і обов’язків суб’єктів трудових правовідносин. А ознаками, 
що дають підстави ідентифікувати працюючих осіб як працівників, є: 

1) виконання роботи за наймом упродовж певного часу під керівництвом та 
для іншої особи за винагороду; 

2) дійсність та ефективність трудової діяльності незалежно від умов винаго-
роди та робочого часу. 

Враховуючи це, Суд ЄС підтвердив статус працівників у розумінні ст. 45 
ДФЄС для громадян країн-членів ЄС, які є професійними стажерами [32], 
науковими працівниками [33], професійними спортсменами та навіть сантехніками 
релігійних громад чи проститутками [3, c. 94]. 

Хоча на рівні ЄС поняття «працівник» не визначено, а його інтерпретація 
здебільшого відбувається за правилами країн-членів, аналіз наведених вище право-
вих актів та судової практики засвідчує формування універсального визначення 
цього поняття. Напрацьовані Судом ЄС критерії допомагають забезпечити широке 
застосування принципу вільного переміщення працівників, який є основополож-
ним для ЄС. У цьому контексті уніфіковане розуміння поняття «працівник» 
дозволяє ліквідувати перешкоди для повної реалізації свободи руху з метою 
працевлаштування.  
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ON A WORKER AS A CORE SUBJECT 
OF LABOUR LAW IN THE EUROPEAN UNION 

O. Rym 

Ivan Franko National University of Lviv, 

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: olena.rym@lnu.edu.ua 

The article explains the concept of “worker” and its identification features following 

European Union labour law. EU legal acts that directly or indirectly interpret this term are 

analyzed. For example, some EU directives point to the need to refer to national law to 

interpret the term “worker”, while others interpret it independently. Such an interpretation will 

be different because of the purpose of the directives, which are enshrined and conditioned by 

the various EU social policy objectives within which a relevant legal act is adopted. The 

characteristics of this concept, which were argued by the Court of the European Union, are 

clarified. It is noted that there is no single approach to defining the term “worker” in the 

European Union. Moreover, its interpretation may vary depending on the scope. 
The EU Court has held that any person is a worker if she/he performs work for 

remuneration and under the control of another person, the content of which is not determined 

by that person independently, regardless of the basis of the employment relationship. The EU 

Court also advises national courts to assess the scale and importance of employment in the 

context of employee identification. All in all, only those who work effectively and really can 

obtain employee status, except for activities on such a small scale that they should be 

regarded as minor and exclusively supportive. That is why, when deciding to confirm 

employee status, national courts must assess all the factual circumstances that characterize 

employment, as well as the elements of the legal relationship that arose between the parties to 

the dispute. 
It is emphasized that the interpretation of the concept of “worker” at the EU level depends 

on the content and scope of the rights and obligations of the subjects of the employment 
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relationship. There is a tendency to unify the concept of “worker”, which is traced in the case-

law of the EU Court concerning both primary and secondary law. 
The threats that can be triggered by establishing a universal definition of the term 

“worker” are analyzed. On the one hand, a unified concept will promote a uniform application 

of EU law and will not allow the Member States to manipulate national interpretations with 

legal exceptions to this concept. At the same time, the communitarian concept of “worker” may 

restrict access to labour guarantees for persons who are in similar employment relationships, 

but will not be considered to be due to a narrow interpretation of the term. 
It is emphasized that the supranational concept of “worker” will help to remove obstacles 

to the full realization of freedom of movement for employment. 
The article deals with subordination, remuneration, effective and genuine work as criteria 

that collectively identify a person as a hired worker. 
Keywords: European Union, worker, right to free movement, remuneration, employment. 
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ПРО СУТНІСТЬ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

С. Синчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: synchuksvit@gmail.com 

Статтю присвячено з’ясуванню законодавчої сутності соціальної послуги соціальний 

супровід, що надається особам (сім’ям), які належать до вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих обставинах, і визначена нормами різних Законів України у 

сфері соціального захисту громадян в Україні. Застосувавши порівняльний метод для з’ясу-

вання узгодженості правових норм, зроблено висновок про відсутність законодавчо-уніфіко-

ваного визначення соціального супроводу. Запропоновано відповідні зміни до законодавства. 

Проаналізовано законодавчі дефініції поняття “соціальна послуга” та “соціальна робота”. 

Доведено, що вони є тотожними за змістом та запропоновано узгодити їх нормативне 

використання. 

Відзначено, що нормативна характеристика послуги соціальний супровід як базової, 

основної, комплексної насправді не характеризує її специфіку, не вирізняє в системі 

соціальних послуг та не застосовується на практиці. Критично проаналізовано норми 

законодавства, які визначають зміст послуги соціального супроводу, наведено приклади 

невідповідності підзаконних нормативно-правових актів нормам Закону України “Про 

соціальні послуги” щодо дій, які формують зміст послуги соціальний супровід. Наголошено 

на необхідності нормативного визначення понять “соціальна опіка”, “соціальна допомога”, 

“соціальний патронаж” та уніфікованого їх упорядкування у соціальному законодавстві. 

Ключові слова: соціальна робота, соціальна послуга, державний стандарт, соціальний 

патронаж, соціальна опіка. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.181 

Соціальні послуги як вид соціального захисту осіб (сімей) в Україні так і не 
набули ефективного та якісного застосування на практиці. Важливим чинником, 
який призводить до такого стану, є недосконалість законодавства, що визначає 
зміст, обсяг, показники якості, умови та порядок надання кожної з передбачених 
Законом України “Про соціальні послуги” 8 послуг. Така невизначеність найбіль-
ше має значення щодо тих соціальних послуг, які на перший погляд є зрозумілими 
для потенційних отримувачів, однак реалізувати їх (послуги) самостійно або ж 
знати, чого саме вимагати від надавачів цих послуг на практиці буває складно.  

Теоретичні засади та алгоритм технології реалізації послуги соціального 
супроводу осіб (сімей), які належать до вразливих груп населення та (або) пере-
бувають у складних життєвих обставинах, з огляду на вагоме значення цієї послуги 
у процедурі соціалізації її отримувачів, є об’єктом наукового інтересу вчених 
соціально-педагогічного та психологічного спрямування дослідження. Натомість 
окремих правових розробок про соціальний супровід та його місце в системі 
соціального захисту осіб (сімей) в Україні дотепер немає. Тому видається за необ-
хідне проаналізувати законодавчу сутність соціального супроводу в контексті 
ефективності та ясності для потенційного отримувача цієї соціальної послуги. 
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Соціальний супровід як один із видів базових соціальних послуг, що надають 
особам (сім’ям), які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 
складних життєвих обставинах, передбачено п. 8 ч. 6 ст. 16 Закону України “Про 
соціальні послуги” 8, абз. 3, 4 п. 2 ч. 5 ст. 17 Закону України “Про соціальну роботу 
з сім’ями, дітьми та молоддю” 9, абз. 21 ст. 1 Закону України “Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування” 5. Однак змістовне визначення послуги соціального 
супроводу відповідно до кожного з названих нормативних актів є нетотожним.  

Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, соціальний супровід – 
це дія, спрямована на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких 
обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них 
перебувають (п. 17 ст. 1) 8. Для подальшого дослідження важливо наголосити, що 
соціальні послуги є видом не побутової, щоденної діяльності, а надаються 
надавачами на професійній основі (ч. 4 ст. 13) 8. 

Відповідно до ст. 6-1 Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 
та молоддю” соціальний супровід є одним із видів основної соціальної послуги, що 
надається сім’ям, дітям та молоді при здійсненні соціальної роботи 9. Соціальна 
робота з сім’ями, дітьми та молоддю, згідно із абз. 4 ст. 1 зазначеного Закону 
України – це професійна діяльність, спрямована на запобігання, мінімізацію 
негативних наслідків та подолання складних життєвих обставин сімей, дітей та 
молоді, посилення їхньої здатності до реалізації власного життєвого потенціалу 9. 
Абзацом 21 ст. 1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 
соціальний супровід визначено як роботу, …., яку проводять з метою подолання 
життєвих труднощів, збереження, підвищення їхнього соціального статусу 5. 

Просте порівняння наведених законодавчих дефініцій соціальної послуги та 
соціальної роботи призводить до висновку про їхню змістовну тотожність. Тож 
професійна діяльність надавачів соціальних послуг у різних нормативних актах, які 
регулюють однаковий або суміжний вид відносин у сфері соціального захисту 
позначена різними законодавчими поняттями, що є проявом неузгодженості норм 
законів, їх недоліком та потребує впорядкування.  

Згідно із п. 11.3 Пропозицій до Класифікатора соціальних послуг з викорис-
танням видового поділу соціальних послуг у ч. 1 ст. 16 Закону України “Про 
соціальні послуги”, соціальний супровід спрямований на сприяння подолання 
особою (сім’єю) складних життєвих обставин, є послугою соціальної підтримки 
6. Цікаво, що україномовне тлумачення слова “сприяння” має декілька значень, 
скориставшись якими, можна по-різному визначати сутність цільового спрямуван-
ня об’єкта дослідження, а отже і трактувати зміст зобов’язання надавача послуги 
соціальний супровід у призмі задоволення соціальної потреби заявника: 1) створю-
вати відповідні умови для здійснення, виконання і т. ін. чого-небудь; 2) подавати 
допомогу в чому-небудь; 3) створювати, викликати бажання виконувати яку-
небудь дію 1, с. 1377. 

Незрозумілим у призмі правозастосовної доцільності є визначення ст. 16 
Закону України “Про соціальні послуги” соціальних послуг, зокрема і соціального 
супроводу як базових. Відповідно до п. 1 ст. 1 цього закону характеристика 
послуги як базової передбачає, що її надання забезпечується Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними 
у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами 
міських рад міст обласного значення, виконавчими органами сільських, селищних, 
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міських рад об’єднаних територіальних громад 8. Однак жодна інша стаття 
Закону України “Про соціальні послуги” чи підзаконного нормативно-правового 
акту у цій сфері не містить переліку інших (небазових) видів соціальних послуг, не 
визначає специфіку надання саме базової послуги в системі інших (для прикладу 
тих, що надаються в межах муніципальної чи недержавних організаційно-правових 
форм), не впливає не індивідуальну/сімейну оплатність соціальної послуги. 

Законом України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” виз-
начено, що соціальний супровід є одним із видів основної соціальної послуги, що 
надається сім’ям, дітям та молоді при здійсненні соціальної роботи 9. Водночас 
законодавством України не визначено ані специфіки, ані правових ознак, ані 
правових засад надання основних соціальних послуг.  

Згідно з абз. 21 ст. 1 Закону України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування” соціальний супровід – це робота, спрямована на здійснення соціальних 
опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з 
метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їхнього соціаль-
ного статусу 5. Рівночасно, відсутні норми права, які б встановлювали правові 
ознаки, умови, порядок надання соціальної опіки, допомоги й патронажу немає. 
Законодавець, пропонуючи юридичні терміни, не визначає їхнього зміст, що своєю 
чергою ускладнює їхнє розуміння у правозастосувальній та моніторинговій 
процедурі надання послуги соціального супроводу.  

Законодавча дефініція соціального патронажу є лише у п. 3 ст. 1 Закону 
України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у 
виді позбавлення волі або позбавлення волі на певний строк” 10. Це допомога 
звільненим особам шляхом здійснення комплексу правових, економічних, організа-
ційних, психологічних, соціальних та інших заходів, зокрема надання послуг, спря-
мованих на їхню соціальну адаптацію. Соціальна ж адаптація – це процес засвоєння 
особами соціального досвіду з метою повернення їх до самостійного загально-
прийнятого соціально-нормативного життя в суспільстві 10. А відповідно до п. 1 
ст. 9 цього ж Закону України “суб’єктами соціального патронажу надаються послуги 
тимчасового притулку, а також соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні 
та інші послуги” 10.  

Провівши наукові паралелі між наведеними положеннями нормативних актів, 
бачимо, що соціальний патронаж як елемент послуги соціального супроводу відпо-
відно до норм одного Закону України 8 є комплексним поняттям, яке охоплює всі 
види соціальних послуг, що надаються особі відповідно до іншого 10. Така 
хаотичність у використанні законодавчої термінології не сприяє єдності у правоза-
стосовній практиці, ускладнює правореалізаційні процеси для пересічних громадян у 
повсякденній практиці, унеможливлює забезпечення єдності критеріїв у моніто-
рингових процедурах щодо прав особи на конкретну соціальну послугу. У технології 
соціально-педагогічної роботи соціальний патронаж – це вид соціального обслуго-
вування, який полягає у постійному соціальному нагляді, регулярному відвідуванні 
соціальним працівником житла отримувача послуги, наданні їм необхідної 
економічної, матеріально-побутової, лікувально-профілактичної допомоги 11.  

Про неоднакове законодавче та наукове поняття “соціальна допомога” та необ-
хідність упорядкування його застосування вже було розглянуто у науковій літе-
ратурі 12, с. 393‒416. Сутність поняття “соціальна опіка” у соціальному законо-
давстві не визначено. Закон України “Про охорону дитинства” послуговується 
терміном “опіка і піклування” (абз. 4 ч. 1 ст. 5, ч. 5 ст. 13, ч. 8 ст. 19 і т. ін.) 7. 
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Детальний зміст послуги соціального супроводу сімей, у яких виховують 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що відповідає законо-
давчій дефініції, визначено Державним стандартом соціального супроводу сімей, у 
яких виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2. Це 
комплекс заходів, що передбачає допомогу у створенні та підтримці позитивного 
соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптацію дитини в нових умовах, ство-
рення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні, 
захист майнових, житлових та інших прав дитини, сприяння навчанню та розвитку 
дитини, допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, 
у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення, 
підготовку дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя. 

Пунктом 2 ч. 2 ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” соціальний 
супровід визначено як комплексну соціальну послугу 8. Правові характеристики 
комплексності послуги соціального супроводу визначаємо із Пропозицій до 
Класифікатора соціальних послуг (Розділ 4) 6. Зокрема, за зовнішньою формою 
вона є узгодженими діями фахівців з надання постійної або систематичної ком-
плексної допомоги особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах, розв’язати які шляхом надання простих соціальних послуг немає можливості. 
Згідно із п. 9 зазначених Пропозицій, усі комплексні соціальні послуги передба-
чають заходи з допомоги в аналізі життєвої ситуації отримувача комплексних 
соціальних послуг, визначенні його основних проблем, шляхів їх вирішення, скла-
дання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації з питань 
соціального захисту населення. Всі ці заходи проводять із безпосереднім залучен-
ням отримувача комплексних соціальних послуг 6. 

Варто відзначити, що, хоча в Законі України “Про соціальні послуги” соціаль-
ний супровід визначено як різновид соціальної послуги, у підзаконних актах, що 
супроводжують практичне застосування названого закону соціальний супровід 
визначають як щось інше, відокремлене від системи соціальних послуг. Такий вис-
новок робимо вже із назви Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у 
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення со-
ціального супроводу таких сімей (осіб) 4. Аналогічні підтвердження є у поло-
женнях підзаконного акту (для прикладу, див п. 12, ч. 3 п. 27). Законодавча 
невизначеність щодо видової характеристики послуги соціального супроводу, на 
нашу думку, є однією з причин нечіткості стандартів її надання як виду соціаль-
ного захисту особам (сім’ям), які належать до вразливих груп населення та (або) 
перебувають у складних життєвих обставинах, а отже, і моніторингу ефективності 
та якості її надання.  

Зміст соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах визначено Державним стандартом відповідної послуги. Це комплекс 
заходів, що передбачає: 1) оцінку потреб, 2) визначення шляхів вирішення 
основних проблем, 3) регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з 
метою моніторингу виконання поставлених завдань, 4) сприяння в отриманні 
інших послуг, 5) допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння 
керувати ними, 6) навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи 
мінімізацію складних життєвих обставин 3. Таке трактування змісту послуги 
Державним стандартом соціального супроводу суперечить ч. 2 ст. 21 Закону 
України “Про соціальні послуги”, відповідно до якої рішення про надання чи відмову 
у наданні соціальних послуг приймають протягом 10 днів від дня одержання заяви, 
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звернення, повідомлення про надання соціальних послуг за результатами оціню-
вання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. Відтак, послугу соціального 
супроводу надають лише у тому разі, якщо відповідна потреба особи/сім’ї встанов-
лена та зафіксована як юридичний факт. Визначення шляхів вирішення основних 
потреб як складова послуги соціального супроводу, на нашу думку, є елементом 
п. 4 ч. 1 ст. 18 Закону України “Про соціальні послуги” розроблення індивідуаль-
ного плану надання соціальних послуг. Зокрема, надання соціальних послуг, а отже 
і соціального супроводу, можливе шляхом ведення випадку, що охоплює декілька 
етапів, серед яких: 1) аналіз заяви/звернення про надання соціальних послуг, пові-
домлення про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в 
ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю особи; 2) оцінювання потреб особи/сім’ї 
у соціальних послугах; 3) прийняття рішення про надання соціальних послуг з 
урахуванням індивідуальних потреб особи/сім’ї; 4) розроблення індивідуального 
плану надання соціальних послуг; 5) укладення договору про надання соціальних 
послуг; 6) виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального 
плану надання соціальних послуг; 7) здійснення моніторингу надання соціальних 
послуг та оцінки їх якості (ч. 1 ст. 18 Закону України “Про соціальні послуги”) 8. 

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується 
на результатах оцінки потреб отримувача соціальної послуги (п. 1 Розділу 4 
Державного стандарту). Формулювання ще одного обов’язку надавача соціальної 
послуги як “регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніт-
орингу виконання поставлених завдань” також викликає запитання, хто є суб’єктом – 
надавачем послуги і кому саме були поставлені завдання. 

Дещо інший зміст соціального супроводу запропоновано у Пропозиціях до 
Класифікатора соціальних послуг: консультування, допомога в усвідомленні зна-
чення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток навичок; 
психологічне консультування; психологічна підтримка, представництво інтересів; 
регулярні зустрічі/відвідування отримувача соціальної послуги 6. 

І нарешті, ще один підзаконний акт, який визначає зміст послуги соціального 
супроводу, Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 
сімей (осіб), у п. 28 передбачено зміст соціальних послуг, що надає фахівець під час 
ведення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих 
обставинах. Водночас, перелік дій, які повинні бути вчинені під час соціального 
супроводу, диференціюються залежно від виду обставини: інвалідність, насильство в 
сім’ї, вживання психоактивних речовин, бездоглядність, відбуванням покарання у 
вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяттям під варту 
одного з членів сім’ї (особи) та схильністю до правопорушень 6. Тут знову ж про-
стежуємо невідповідність підстав надання особі послуги соціального супроводу п. 15 
ч. 1 Закону України “Про соціальні послуги”, де такий перелік значно ширший 8. 

Неузгодженість і подекуди суперечність підзаконних нормативно-правових 
актів між собою та нормам Закону України “Про соціальні послуги” ускладнює 
правозастосовний процес у цій сфері та позбавляє його доступності для осіб 
(сімей), які й так перебувають у складних життєвих обставинах. Тому пропонуємо 
впорядкувати норми законодавства, що регулюють зміст та обсяг, норми і нор-
мативи, умови та порядок надання та показники якості послуги соціальний 
супровід відповідно до ст. 17 Закону України “Про соціальні послуги” у єдиному 
підзаконному акті – Державному стандарті соціального супроводу. 
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The article regards the place of social support service, provided to a person (family) 

belonging to vulnerable groups and/or who are in difficult life circumstances, defined by the 

norms of different Laws of Ukraine, in the sphere of social security of Ukrainian citizens. 

Following on from applying the comparative method to find out the consistency of legal norms, 

the author stresses that there is no legally unified definition of social support. The author 

highlights legislative contraventions on the determination of the place of social support in the 

system of social security types of Ukrainian citizens as well as on the characteristics of social 

support as a type of social service. The researcher suggests the amendments to the 

legislation. The author emphasizes that the normative consolidation of the social support 

service as a service of social assistance does not determine its legal specificity with respect to 

other types of professional social protection activities. 

Legislative definitions of “social service” and “social work” are analyzed in this article. The 

author proves that these terms are identical in content, and the research proposes to 

harmonize their regulatory use. 

Specific attention is paid to the fact that the normative characteristics of the social support 

service as basic service does not characterize its specifics, does not distinguish it in the 
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system of social services and is not applied in practice. The researcher also argues that the 

legislation on social security does not contain the list of other (not basic) types of social 

services, does not determine the specifics of providing the basic service in the system of 

others, does not affect the individual / family availability of payment of the social service. The 

author stresses that the characteristic of social support service as a basic service is a 

legislative declaration and has no application in practice.  

Social care, social assistance and social patronage are the elements that determine the 

legislative content of the social support service of vulnerable groups of kids and young people. 

At the same time, the current legislation does not establish the legal features that characterize 

these notions, does not define the legal conditions for the provision of each of the components 

of the social service. 

The researcher critically analyses legal norms that define the list of professional actions 

that shape the content of the social support service of a person (family) and the legal grounds 

for its provision. The author lists a number of examples of inconsistencies between by-laws 

and provisions of the Law of Ukraine “On Social Services”. 

The researcher emphasizes the necessity to streamline the rules of legislation governing the 

content and scope, rules and regulations, conditions and procedure of providing and indicators of 

quality of social support service in a sole by-law – The State Standard of Social Support. 

Keywords: social work, social security, state standard, social patronage, social care. 
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НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
ЯК РЕЗУЛЬТАТ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ  
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Доведено, що у результаті укладення колективних договорів (угод), їхні деякі умови 

можуть визначатися як норми трудового права. Це пояснюється тим, що такі умови 

відповідають певним ознакам: мають загальний характер, формальну визначеність, вико-

нання умов забезпечується силою державного примусу, а також мають ознаки системності 

та регулятивності.  

Наголошено й на тому, що діюче трудове законодавство України містить заборону 

обмежувати законні права працівників та їхніх законних представників з боку державних 

органів, політичних партій чи роботодавців при укладенні колективних договорів, угод.  

Окрім того, обґрунтовано доцільність вживання єдиного терміна «колективні дого-

вори» замість двох термінів-синонімів «колективний договір» та «колективні угоди». 

Ключові слова: колективний договір, угода, умови договору, договірний акт, норма 

права. 
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Вже досить тривалий час як науковці, так і політики говорять про необхідність 
реформування трудового законодавства. У зв’язку з цим на сайті Верховної Ради 
неодноразово з’являлися різні за своєю суттю версії проектів Трудового кодексу, а 
останній проект отримав назву Закон про працю. Проте і досі продовжує діяти 
прийнятий ще в минулому столітті Кодекс законів про працю. Очевидно, що 
запропоновані проекти так і не були прийняті через свою недосконалість. Тому 
дослідження науковців, щодо їхнього змісту, коло суспільних відносин, які мають 
бути ними врегульовані та відносини, які мають врегульовуватися на рівні 
колективного регулювання, залишаються актуальними.  

Серед науковців дослідженням колективних договорів та угод, їхніх умов та 
значення для регулювання трудових відносин займалися В. Венедіктов, 
Н. Болотіна, Р. Кондратьєв, З. Козак, П. Пилипенко, О. Ярошенко інші. 

Мета статті ‒ дослідити, чи мають умови колективних договорів (угод) 
ознаки норм права. 

Загальновідомим є той факт, що колективний договір, а також угоду укла-
дають на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою 
регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгоджен-
ня інтересів працівників і роботодавців. Науковці досить тривалий час дискутують 
стосовно того, чи можна деякі умови таких договорів, угод визначити як норми 
права. Переважно проти такої ідеї виступають представники цивільного права, які 
стверджують, що умови будь-якого договору є результатом домовленості між 
сторонами і не можуть набувати ознак норми права [7, с. 250’255].  

Нагадаємо, що норми права мають відповідні ознаки, за якими їх можна 
ідентифікувати. Нормам притаманний загальний характер, тобто вони поширюються 
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на всіх осіб, незалежно від їхньої обізнаності з цими нормами, крім того розрахо-
вані на багаторазове застосування. При цьому зауважимо, що припис правової 
норми може набувати зобов’язуючого, дозвільного чи заборонного характеру.  

Нормам властива також формальна визначеність, тобто вони,мають міститися 
в офіційному джерелі права (нормативно-правовому акті, міжнародно-правовому 
договорі тощо). Така норма має бути конкретною та чіткою, визначаючи належну 
поведінку відповідного суб’єкта, закріплювати його суб’єктивні права або юри-
дичні обов’язки. 

Також норма або повинна встановлюватися державою шляхом прийняття зако-
ну чи то підзаконного нормативно-правового акта, або ж визначається нею, напри-
клад, через ратифікацію міжнародного договору. Проте зв’язок норми з державою 
проявляється і в тому, що виконання норми гарантується через застосування 
примусу з боку держави. 

Крім того, праву загалом характерна системність, яка проявляється в єдності 
та погодженості всіх діючих норм права держави. При цьому норма права ‒ це його 
своєрідна мікросистема, яка має структуру (гіпотеза, диспозиція, санкція). Всі 
норми пов’язані між собою та утворюють систему права.  

І останнє. Норма права повинна бути регулятором суспільних відносин, а 
також засобом вирішення конфліктів між суб’єктами [3, с. 276]. 

Спробуємо дослідити, чи відповідають умови колективних договорів та угод 
цим ознакам, а отже чи мають ознаки норм права. 

Колективний договір укладають на підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману 
працю та мають право юридичної особи, а також може бути укладений у струк-
турних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів [4]. Під 
такими підрозділами маються на увазі цехи, відділи, сектори тощо. Натомість 
угоду укладають на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосто-
ронній або тристоронній основі: на національному рівні ‒ генеральна угода; на 
галузевому рівні ‒ галузеві (міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні ‒ 
територіальні угоди [4]. 

Умови цих актів договірного характеру повинні відповідати низці вимог, які 
визначені законодавством, зокрема Законом «Про колективні договори та угоди». 
По-перше, умови колективних договорів і угод є обов’язковими для підприємств, 
на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. По-друге, умови колективних 
договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище 
працівників, є недійсними, і тому їх не можна долучати до їхнього змісту. По-
третє, заборонено долучати до трудових договорів умови, що погіршують стано-
вище працівників порівняно з чинним законодавством, колективними договорами 
та угодами.  

Необхідно наголосити й на тому, що чинне законодавство України також 
забороняє будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та 
їхніх представників або заборонити їхнє здійснення, з боку органів як пред-
ставницької, так і виконавчої влади чи господарського управління, політичних 
партій, роботодавців при укладенні та виконанні цих актів договірного характеру. 
Ці та інші правила прийняття колективних договорів та угод закріплені в 
трудовому законодавстві і вимагають обов’язкового дотримання. Водночас їхні 
окремі умови можуть покращувати та встановлювати нові гарантії для працівників 
порівняно з тими, що визначені трудовим законодавством.  
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Отже, вищезазначені правила, є ознакою системності, яка притаманна нормам 
права, адже вони є елементом та в своїй сукупності утворюють цілісну систему 
національного трудового права. 

Також зауважимо, що метою укладення цих договірних актів є регулювання 
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів 
працівників і роботодавців. Наприклад, Генеральною угодою на 2019‒2020 роки 
Встановлено, що за роботу працівників у важких і шкідливих умовах праці 
встановлено надбавку 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу), а за роботу в 
особливо важких і особливо шкідливих умовах праці ‒ 16, 20 і 24 відсотки 
тарифної ставки (окладу). Роботодавці, які підпадають під її дію зобов’язуються 
дотримуватися цього нормативного положення, а працівники своєю чергою мають 
право вимагати виконання. В колективному договорі ЛНУ імені Івана Франка на 
2017‒2020 роки, притримуючись такої умови Генеральної угоди, закріплено, що 
таким працівникам відповідно встановлюється надбавка до 12 відсотків за роботу у 
важких та шкідливих умовах праці та до 24 відсотків за роботу в особливо важких 
та шкідливих умовах праці. Очевидно, що положення колективного договору 
тільки дублює умову Генеральної угоди, а тому має не регулюючий, а інформатив-
ний характер. Проте у цьому локальному акті є інші умови, що мають регулюючий 
характер. Представникам Профкому та Університету, делегованим до благодійного 
фонду, за наявності коштів сприяти в отриманні благодійної допомоги на кожен 
семестр працівниками Університету, для яких робота в Університеті є основним 
місцем праці, з метою компенсації витрат на навчання дітей в Університеті 
залежно від їхнього стажу роботи: більше ніж 5 років стажу – 20 %; більше ніж 10 
років стажу – 30 %; більше ніж 15 років стажу – 50 % від розміру вартості 
навчання. У разі невиконання умов таких договірних актів працівники можуть 
звернутися до суду. 

Отже, очевидно, що умови колективних договорів та угод є обов’язковими до 
виконання сторонами, які їх уклали та регулюють між ними соціальні відносини, а 
тому можна виокремити наступну регулятивну ознаку, притаманну нормам права.  

Вимоги до змісту умов як колективного договору, так і угод є однаковими. 
Єдине, про що треба пам’ятати, це те, що зміст угоди, договору, нижчого рівня не 
повинен суперечити змісту угоди вищого рівня, а також погіршувати становище 
працівників, звужувати зміст їхніх прав. При цьому законодавством визначено, що 
положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств 
незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для 
роботодавця, так і працівників. Положення ж генеральної, галузевої, територіаль-
ної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають 
у сфері дії сторін, які підписали угоду [4]. 

З огляду на ці правила такі колективні договори та угоди у науковій літературі 
називають ще нормативними договорами про працю [6]. Попри це зауважимо, що у 
міжнародних актах до них застосовують єдиний термін – колективні договори. 
Рекомендацією МОП № 91 закріплено, що колективний договір – це усі письмові 
угоди щодо умов праці та найму, які укладають, з одного боку, між роботодавцем, 
групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з 
іншого боку, однією чи кількома представницькими організаціями працівників або, 
за відсутності таких організацій, представниками самих працівників, належно 
обраними й уповноваженими згідно зі законодавством країни [5]. 

За своєю суттю як колективні договори, так і колективні угоди є договорами, 
адже сторони між собою домовляються щодо регулювання виробничих, трудових і 
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соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і робото-
давців. Та й зі змісту чинного трудового законодавства не можна чітко визначити 
відмінність між термінами «договір» та «угода». Вважаємо, що вона полягає тільки 
у їхній сфері дії та сторонами, які наділені репрезентативністю укладення таких 
договорів і угод.  

Якщо звернутися до «Великого тлумачного словника сучасної української 
мови», то під угодою необхідно розуміти: 1. Взаємну домовленість про що-небудь; 
2. Договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання, щодо чого-небудь [1, 
с. 1495]. Натомість поняття договору визначається як взаємне зобов’язання, 
письмова або усна угода про права та обов’язки між державами, установами, 
підприємствами та окремими особами [1, с. 311]. Отож, очевидно, що поняття 
«угода» та «договір» вживають як синоніми.  

У національному законодавстві теж видається недоцільним розділяти ці понят-
тя, а для більш ефективного та однозначного сприйняття нормативно-правових 
актів, частиною яких є і згадувана вище Рекомендація МОП, варто вживати термін 
договір, що в подальшому і пропонуємо робити. 

Варто також зазначити, що якщо з погляду цивільного права договір – це 
домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну та 
припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 626 Цивільного Кодексу 
України), крім того, його зміст становлять, по-перше, умови, визначені на розсуд 
сторін і погоджені ними, та по-друге, умови, які є обов’язковими відповідно до 
актів цивільного законодавства, укладаються на його основі, то з погляду 
трудового права зміст договору набуває дещо інших специфічних рис. 

Нагадуємо, що колективний договір укладають на підприємствах, що мають 
статус юридичної особи, а також на структурних підрозділах підприємства в межах 
їхньої компетенції. На нормативний характер цього локального акту вказує саме 
його сфера дії. Адже положення такого колективного договору поширюються на 
всіх працівників підприємства, де його укладено, незалежно від того, чи працівник, 
наприклад, входить до складу профспілки, що була стороною договору, чи вла-
штувався працювати на підприємство після його укладення. Такі положення є 
обов’язковими як для роботодавця, так і його працівників, а тому цей договір ще 
називають локальним нормативним актом.  

Натомість угоди (договори) згідно зі ст. 2 цього ж Закону укладають на націо-
нальному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній 
основі: на національному рівні ‒ генеральна угода; на галузевому рівні ‒ галузеві 
(міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні ‒ територіальні угоди. Єдина норма 
у законодавстві, яка визначає сферу їхньої дії міститься у ч. 1 ст. 9 Закону України 
«Про колективні договори і угоди», де зазначено, що положення генеральної, 
галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язко-
вими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.  

Водночас, у Генеральній угоді, укладеній між всеукраїнськими об’єднаннями 
організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних 
спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України про 
регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики 
і трудових відносин в Україні на 2019‒2021 роки зазначено, що її положення діють 
безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії 
Сторін, у тому числі під час розроблення та укладання галузевих (міжгалузевих) і 



О. Стасів 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70 193 

територіальних угод, колективних договорів. Це означає, що її положення є обов’яз-
ковими для всіх сторін, які укладають галузеві та територіальні договори, у тому 
випадку, якщо їхні сторони були представлені під час підписання Генеральної угоди. 

Отже, з вищевикладеного виходить, що такі договори (угоди) не можуть 
поширюватися на підприємства, установи, організації, які не були представлені зі 
сторони роботодавця чи профспілки (об’єднання профспілок чи іншого уповнова-
женого працівниками органу), а також тих, які були представлені під час підписання 
Генеральної угоди тільки однією стороною. При цьому зауважимо, що якщо 
роботодавець згідно зі Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єд-
нання, права і гарантії їх діяльності» входить до організації роботодавців чи їх 
об’єднань, то положення такого договору на них поширюються, якщо це зазначено 
в статуті цих об’єднань.  

Зміст вищевикладеного свідчить про загальний характер умов колективних 
договорів (угод), адже вони поширюють свою дію не тільки на суб’єктів, які брали 
участь у їх прийнятті, крім того, їхні умови розраховані на багатократну реалізацію. 

За невиконання умов колективних договорів (угод), а також їхнє невиконання, 
для сторін встановлено відповідальність, яка регламентуються ст. 18‒20 Закону 
України «Про колективні договори і угоди» та Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення. При цьому контроль за дотриманням цих актів покладено 
на самі сторони або орган, який брав участь у їхньому укладенні. Наприклад, 
контроль за виконанням Генеральної угоди 2019‒2021 років забезпечує Спільна 
робоча комісія, яка вела переговори щодо її укладення. Також контроль за вико-
нанням Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України на 2016‒2020 роки здійснює теж 
спільна комісія Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників 
освіти і науки України. Натомість за невиконання умов колективного договору 
ЛНУ імені Івана Франка на 2017‒2020 роки покладено на сторони, які його уклали, 
а саме ректора та голову Профкому. 

На осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені 
трудовим колективом органи, із вини яких порушено чи не виконано зобов’язання 
щодо колективного договору (угоди), накладають штраф до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність 
аж до звільнення з посади. При цьому на вимогу профспілок, іншого уповнова-
женого трудовим колективом органу роботодавець зобов’язаний вжити заходів, 
передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушено чи не вико-
нуються зобов’язання щодо колективного договору (угоди). 

Окрім того, відповідальність встановлена також для осіб, які представляють 
роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи за 
ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення кон-
тролю за виконанням колективних договорів, угод у вигляді дисциплінарної відпо-
відальності або підлягають штрафу дояти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [4]. 

При цьому порядок і строки накладення штрафів, регламентує Кодекс України 
про адміністративні правопорушення. Справи з цих питань розглядає суд за 
поданням однієї із сторін колективного договору або відповідних комісій. Отже, 
виконання умов колективних договорів забезпечує державний примус, що є ще 
однією ознакою норм права. 

У науковій літературі цілком слушно стверджується, що колективні договори 
та угоди є джерелом права, оскільки це нормативно-правові договори. Норма-
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тивно-правовий договір може бути як двостороннім, так і багатостороннім, це 
угода, яка встановлює, змінює або скасовує норми права. Такі договори на відміну 
від індивідуально-правових договорів (наприклад, договору купівлі-продажу, 
шлюбного договору) містять загальні правила поведінки і не мають персоніфі-
кованого характеру [2, с. 8‒9].  

Отже, колективні договори (угоди) можуть встановлювати норми права, є 
результатом домовленості між сторонами, їхня юридична сила та сфера дії 
залежать від правового статусу сторін, що їх уклали. Крім того, процедура укла-
дення та набуття чинності визначена в законодавстві, а у випадку порушення умов 
колективних договорів може застосовуватися державний примус. З огляду на це 
вважаємо, що у результаті укладення колективних договорів, деякі їхні умови 
набувають ознак норм права. Ці договірні акти є джерелом права у нашій державі, 
а їхні умови мають нормативний характер. 
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The article proves that as a result of concluding collective contracts (agreements), some 

of their terms can be defined as labor law norms. This is due to the fact that such conditions 

correspond to the following characteristics: they have a general character, formal certainty, the 

fulfillment of conditions is ensured by the force of state coercion, and they also have features 

of system and regulation. 

However, the terms of collective agreements shall meet a number of requirements 

defined by the law.  

First, the terms of collective contracts and agreements are binding on the enterpreneuerships 

that they apply to and the parties that have entered into them.  

Second, the terms of collective contracts or agreements that worsen the situation of 

employees in comparison with the current legislation are invalid, and therefore they cannot be 

included in their contents.  

Third, it is prohibited to include in employment contracts conditions that worsen the situation 

of employees in comparison with the current legislation, collective contracts and agreements. 

It should be noted that the current legislation of Ukraine also prohibits any interference 

that may restrict the legal rights of employees and their representatives or prohibit their 

exercise by the representative and executive authorities as well as commercial management, 

political parties, and employers in the conclusion and execution of these acts of a contractual 

nature. These and other rules for the adoption of collective contracts and agreements are 

enshrined in labor legislation and require mandatory compliance. However, their individual 

conditions may improve and establish new guarantees for employees in comparison with 

those defined by the labor legislation. 

Besides that, liability is also set for persons, who represent employers, trade unions or 

other accredited by workforce bodies. The liability goes to action in case information, needed 

for collective negotiations and implementing rightful control over collective negotiations, is not 

provided. It is done through agreements of disciplinary liability or fines amounting to 5 tax-free 

minimum incomes of citizens. The terms and order of applying fines are foreseen in the Code 

of Ukraine on Administrative Offences. Cases of this kind are considered if one of the parties 

or relevant commision sued collective agreement. Thus, implementing the conditions of 

collective agreements is secured by state coercion which is another feature of the rule of law. 

In addition, the author justifies the expediency of using the single term "collective 

agreements" instead of the terms "collective agreement and collective contracts", since the 

latter are essentially all agreements. 

Keywords: collective agreement, contract, terms of the agreement, contract act, rule of law. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНУ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 
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вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
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Розглянуто питання, які стосуються особливостей кримінально-правової політики 

України на сучасному етапі. Наголошено, що одним із видів політики будь-якої держави є 

політика у сфері боротьби зі злочинністю. Кримінально-правова політика становить один із 

елементів державної політики протидії злочинності і саме вона визначає межі злочинного 

та незлочинного. Тож, можна стверджувати, що кримінальний закон є результатом реалізації 

цієї політики на певному рівні. Зроблено висновок про те, що кримінально-правова полі-

тика кожної держави унікальна. І ця унікальність пов’язана з низкою чинників як відносно 

статичного, так і динамічного характеру. До так званих статичних чинників, які є відносно 

стабільними, можна віднести певні національні історичні і культурні традиції відповідного 

народу, домінуючу релігію, кліматичні умови, основні сфери економіки, які забезпечують 

левову частку валових доходів держави, державний лад, пануючу ідеологію, геополітичне 

розташування держави. 

Динамічні чинники не є сталими за своєю суттю, вони змінюються ситуативно, хоча 

можуть тривати відносно довго, проте вони не можуть призвести до сутнісних, стратегічних 

змін кримінально-правової політики держави. Водночас залежно від соціального значення і 

масштабу вони також можуть обумовлювати певні корективи у кримінально-правовій 

політиці і не враховувати їх було би неправильно. 

Зважаючи на проведений аналіз сучасного стану кримінально-правової політики 

України, зроблено висновок про те, що на сьогодні її можна охарактеризувати як політику 

перехідного періоду, на яку в більшості випадків впливають нестабільні негативні чинники 

як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Водночас обраний і планомірно продовжува-

ний курс України на євроінтеграцію, розширення міжнародної співпраці зі зарубіжними 

експертами, створення реально діючої комісії з реформування кримінального законодавства 

додають упевненості для висновку про те, що новий Кримінальний кодекс України відо-

бражатиме найновіші досягненню юридичної науки, ґрунтуватиметься на міжнародних 

стандартах і стабілізуючих факторах кримінально-правової політики України як європейської 

держави. 

Ключові слова: злочин, кримінально-правова політика, кримінальний кодекс, кримінальна 

відповідальність, реформування. 
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У науковій літературі під політикою (грец. politika – державні і суспільні 
справи) розуміють організаційну, регулятивну й контрольну сферу суспільства, в 
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межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована на досягнення, утриман-
ня й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля ствердження 
власних запитів і потреб [4]. Беззаперечним є факт, що одним із видів політики 
будь-якої держави є політика у сфері боротьби зі злочинністю. Своєю чергою 
політика у сфері боротьби зі злочинністю, будучи частиною соціальної політики 
держави, не становить собою єдиної монолітної структури. Як магістральний 
напрям діяльності держави у боротьбі зі злочинністю вона складається з кількох 
елементів – кримінально-правової політики, кримінально-процесуальної політики, 
кримінально-виконавчої політики та кримінологічної (профілактичної) політики. 
Кримінально-правова політика становить системоутворюючий елемент політики у 
сфері боротьби зі злочинністю, оскільки визначає межі злочинного, відповідно 
можна стверджувати, що кримінальний закон є результатом реалізації цієї політики 
на певному рівні [5, с. 83]. В цьому відношенні П. Л. Фріс особливо наголошує, що, 
незважаючи на тісний і нерозривний зв’язок кримінально-правової політики і 
кримінального права, не політика в своєму русі йде за правом, пристосовуючись до 
його логіки й системи, а, навпаки, право розвивається в напрямі вироблених 
політичних установок, у реалізації яких воно покликане брати участь [5, с. 87, 562]. 

Кримінально-правова політика кожної держави унікальна. І ця унікальність 
пов’язана з низкою чинників як відносно статичного, так і динамічного характеру. 
До так званих статичних чинників, які є відносно стабільними, можна віднести 
певні національні історичні і культурні традиції відповідного народу, домінуючу 
релігію, кліматичні умови, основні сфери економіки, які забезпечують левову 
частку валових доходів держави, державний лад, пануючу ідеологію, геополітичне 
розташування держави. 

Динамічні чинники не є сталими за своєю суттю, вони змінюються ситуатив-
но, хоча можуть тривати відносно довго, проте вони не можуть призвести до 
сутнісних, стратегічних змін кримінально-правової політики держави. Водночас 
залежно від соціального значення і масштабу вони також можуть обумовлювати 
певні корективи у кримінально-правовій політиці і не враховувати їх було би 
неправильно. Якщо зі статичними чинниками, які впливають на формування кри-
мінально-правової політики України на сучасному етапі, все більш-менш зрозуміло 
у тому відношенні, що вони відомі, то динамічні чинники потребують окремого 
визначення. До останніх, які на сьогодні зумовлюють зміни Кримінального 
кодексу України, можна віднести такі: 

– економічна та політична нестабільність сучасного суспільства; 
– військова агресія на Сході України, фактична втрата контролю за окремими 

територіями; 
– використання кримінального закону як засобу боротьби з політичними 

опонентами та політичної амністії; 
– євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, що своєю чергою 

вимагає узгодження законодавства відповідно до вимог міжнародних стандартів; 
– практика Європейського суду з прав людини; 
– збільшення рівня корупційних правопорушень у різних сферах; 
– поява нових або істотне зростання суспільної небезпеки вже відомих посягань. 
Звісно, що це далеко не вичерпний перелік динамічний чинників, які впли-

вають на формування сучасної кримінально-правової політики України. Зрештою 
він і не може бути вичерпним, оскільки за означенням динамічні чинники 
змінюються. Водночас саме названі чинники є тими істотними обставинами, які 
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впливають на зміст кримінально-правової політики України, оскільки з ними 
пов’язана чимала кількість змін до Кримінального кодексу України. 

Ще кілька років тому для більшості українців слово “війна” асоціювалося лише 
зі страшними фактами, про які ми дізнавалися переважно з підручників історії або з 
міжнародних новин. Проте вже кілька років поспіль війна стала реальним фактом і 
увійшла до життя більшості громадян України. Військова агресія Російської Феде-
рації спершу призвела до окупації Криму, а згодом продовжилася і на Сході України. 
Очевидно, що такі події не могли не вплинути на соціально-правове життя нашої 
держави, оскільки породило нові відносини військового характеру, нові загрози як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру, що своєю чергою вимагало динамічної 
зміни сучасної кримінально-правової політики України. 

Законом від 8 квітня 2014 року № 1183-VII “Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України” було передбачено кримінальну відповідальність за 
перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 
формувань в особливий період (ст. 1141 КК). Хоча це і не випливає з тексту статті 
безпосередньо, але зрозуміло, про який “особливий період” ідеться – це період 
збройної агресії Російської Федерації на Сході України, який фактично пов’язаний 
із веденням військових дій. Важливо звернути увагу і на той факт, що враховуючи, 
що участь у захисті східних кордонів нашої держави беруть і так звані добровольчі 
батальйони, які з формально-юридичного погляду не є структурними підрозділами 
Збройних Сил України, держава поширила кримінально-правову охорону і на їхню 
діяльність, яка формально не регламентована юридичними нормами. Цим же 
Законом були внесені зміни до ст. 49 КК України щодо строків давності притяг-
нення особи до кримінальної відповідальності, якими було передбачено, що 
давність не застосовується за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. 
Зрозуміло, що таке рішення було зумовлене винятково військовою агресією і 
намаганням законодавця, з одного боку, застерегти агресора про те, що його 
злочини завжди будуть переслідувані на території України, а, з іншого боку, не 
допустити проявів сепаратизму в середині держави. 

Враховуючи численні факти викрадення та незаконного затримання громадян 
України, які засуджують окупацію й агресивне вторгнення, спецслужбами дер-
жави-агресора особливо на окупованих територіях, у КК України з’явилася 
стаття 1461, яка передбачає відповідальність за незаконне зникнення. Основна ідея 
таких змін – передбачити кримінальну відповідальність представників іноземної 
держави за арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-
якій іншій формі, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, 
викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховати 
дані про долю такої людини чи місце перебування. На жаль, але саме на 
непідконтрольних Україні частинах її території прихильників Української держави 
незаконно затримують, тримають у підвалах, залякуючи, вимагають викуп або 
просто використовують у процесі обміну полоненими. 

Незважаючи на визнання міжнародною спільнотою факту територіальної 
цілісності України як унітарної держави разом із тимчасово окупованими терито-
ріями, а також засудження російської агресії, треба визнати факт, що на окупова-
них територіях Україна не має реальної можливості здійснювати свою владу, 
контролювати правопорядок, а також моніторити перебування осіб інших держав, 
у тому числі і держави-агресора. Саме тому в політико-правому полі з’явилося так 
зване квазіправове явище, яке пов’язане з існування фактичних кордонів у середині 
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нашої держави, які розмежовують території, що підконтрольні офіційній владі 
України, від тих територій, на яких така влада фактично не здійснюється. 

Зрозуміло, що таке розмежування потребує правового регулювання, а з ураху-
ванням особливої соціальної важливості такого регулювання більшість порушень 
такого режиму відокремлення набувають характеру суспільно небезпечних посягань. 
Саме тому Законом України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII “Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України” КК України було доповнено новою ст. 3321, якою передбачили відпові-
дальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї. Окрім того, Законом України від 18 жовтня 2018 року № 2599-VIII 
“Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України” КК 
України було доповнено ст. 3322 про незаконне перетинання державного кордону 
України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено 
в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших 
силових відомств держави-агресора. 

На жаль, але розвиток суспільства не завжди пов’язаний із розумінням лю-
дини, її життя і здоров’я, як абсолютної цінності в кожному суспільстві. І в той час, 
коли людство повинно шукати шляхи для подолання спільних проблем, зокрема 
винайдення ліків від різного роду поки що невиліковних захворювань, думати, як 
зробити їх максимально доступними для різних верств населення, знаходяться 
люди, які намагаються використати проблеми, пов’язані зі здоров’ям, для 
незаконного збагачення. Йдеться про те, що на сьогодні набуває глобального 
поширення незаконний бізнес на людській біді, пов’язаний із виробництвом та 
обігом фальсифікованих лікарських засобів. За деякими дослідженнями за своїми 
масштабами та розміром незаконних доходів цей бізнес виходить на перше місце, 
випереджаючи торгівлю зброєю, наркотиками, а також торгівлю людьми. Саме з 
урахуванням таких негативних тенденцій Законом України від 8 вересня 2011 року 
№ 3718-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запобігання фальсифікації лікарських засобів” Кримінальний кодекс було допов-
нено ст. 3211, у якій передбачили відповідальність за фальсифікацію лікарських 
засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів. Разом з тим, криміналізація 
таких діянь не призвела до суттєвого скорочення обсягів виробництва та обігу 
фальсифікованих ліків, що відповідно зумовило чергові зміни до законодавства, 
спрямовані вже на посилення відповідальності за такі діяння. І в цьому плані 
можна стверджувати, що законодавець вдався до свого роду безпрецедентного 
кроку щодо посилення відповідальності за вказані діяння. Законом України від 
5 липня 2012 року № 5065-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифіко-
ваних лікарських засобів” було передбачено покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі, якщо внаслідок обігу фальсифікованих ліків було заподіяно 
смерть людині, спричинено інші тяжкі наслідки або якщо така фальсифікація чи 
обіг був вчинений в особливо великих розмірах. 

Основними засадами кримінально-правової політики в державі, як зрештою і 
кримінального законодавства, є визначеність і стабільність. Водночас, зважаючи на 
динаміку суспільних відносин, на яку можуть впливати не тільки соціальні, але й 
природні чинники, змінюється і кримінально-правова політика, і кримінальне 
законодавство. І в цьому аспекті важливо, щоб при збереженні стабільності кри-
мінальний кодекс водночас міг бути адекватно і головне своєчасно використаний для 
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ефективної протидії певним проявам суспільно небезпечної поведінки, рівень яких 
раптово почав зростати або коли з урахуванням певних змін у соціальному житті 
характер їх суспільної небезпеки істотно збільшився. Початок 2020 року назавжди 
увійде до сумних сторінок світової історії через трагічні події, які торкнулися усіх 
країн світу і пов’язані з неконтрольованим поширенням коронавірусу (COVID-19). 
Не оминула ця проблема і Україну. Водночас досвід деяких держав щодо поширення 
вірусу дав можливість зробити висновки про те, що поширення пандемії можна 
істотно стримати, якщо неухильно дотримуватися відповідних санітарних, а також 
інших правил, які пов’язані з поведінкою людей у таких випадках. 

Враховуючи той факт, що порушення відповідних правил завжди є суспільно 
небезпечним діянням, оскільки створює небезпеку поширення відповідних захво-
рювань з усіма негативними наслідками для життя та здоров’я інших людей, у 
чинному КК України зі самого початку існувала ст. 325, яка передбачала відпо-
відальність за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання 
епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним 
захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або могли 
спричинити поширення цих захворювань. Водночас такий спалах поширення 
захворювання, а також кількість летальних випадків, які спричинив коронавірус, 
очевидно вимагає вжиття надзвичайних заходів безпеки, а також відповідальності 
за їх порушення. Саме тому законодавець надзвичайно оперативно зреагував і 
Законом України від 17 березня 2020 року № 530-IХ “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширен-
ню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, істотно посилив кримінальну відпо-
відальність за порушення, передбачені в ст. 325 КК України, збільшивши розміри 
штрафу, а також передбачивши можливість призначення порушникам відповідних 
правил покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. 

Незважаючи на надзвичайно складний період для нашої держави, який 
пов’язаний із окупацією окремих територій України, веденням військових дій на 
Сході України з метою збереження територіальної цілісності нашої держави, 
Україна не припиняє свого політико-правового курсу, спрямованого на євро-
інтеграцію з Європейським Союзом. Очевидно, що реалізація такої геополітичної 
стратегії нашої держави відбувається на різних рівнях. Проте одним із найваж-
ливіших у цьому відношенні є рівень правової інтеграції, на якому відбувається 
робота з узгодження нашого законодавства до вимог міжнародних стандартів. У 
цьому відношенні зазнає змін і кримінальне законодавство. Зокрема, Закон 
України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII “Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами” КК України був доповнений ст. 1261, яка 
передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насильство, під яким розуміється 
умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного 
насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Цим же 
Законом КК України був доповнений ст. 1512, яка встановлює відповідальність за 
примушування до укладення шлюбу. Крім того, саме цим Законом були змінені 
окремі склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 
які протягом тривалого часу свого існування не зазнавали суттєвих істотних змін. 
У цьому відношенні можна стверджувати, що саме ці зміни є революційними, адже 
докорінно змінюють розуміння таких злочинів, як зґвалтування та насильницького 
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задоволення статевої пристрасті неприродним способом. З метою реалізації поло-
жень відповідної конвенції кримінальне законодавство отримало новий інститут – 
обмежувальні заходи. Його реалізація спрямована, передусім, на захист потерпілих 
від домашнього насильства, створення їм нормальних умов для подальшого 
повноцінного безпечного життя. 

У новому кримінальному законодавстві повинні бути враховані й інші стан-
дарти універсальних міжнародних актів, без дотримання яких вести мову про 
євроінтеграцію просто неможливо. Йдеться про Римський статут міжнародного 
кримінального суду. Незважаючи на те, що Україна й досі не ратифікувала цей 
Статут, питання його ратифікації є справою найближчого часу. Справа в тому, що 
саме з юрисдикцією цього суду пов’язується відповідальність за військові злочини, 
а також злочини проти людяності, які на сьогодні вчиняють на території України у 
зв’язку з військовою агресією. Принагідно треба відзначити, що саме норми цього 
Статуту вимагають підвищення максимального строку покарання у вигляді позбав-
лення волі до тридцяти років. Тому в новому КК України строк цього покарання за 
окремі злочини буде істотно підвищено. 

Суттєвий вплив на кримінально-правову політику нашої держави здійснює і 
Європейський суд з прав людини. Відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 
2006 року № 3477-IV “Про виконання рішень та застосування практики Європейсь-
кого суду з прав людини” суди при розгляді справ повинні застосовувати рішення 
Європейського суду з прав людини як джерело права. На сьогодні існує чимала 
кількість справ, розглянутих Європейським судом, які дуже активно використовують 
національні суди при вирішенні конкретних справ. Окремі рішення Європейського 
суду примушують Україну докорінно змінювати усталені інститути в тому числі і 
кримінального законодавства. Всім відомо, що саме з метою узгодження положень 
Кримінального кодексу України з вимогами європейських стандартів Україна 
відмовилася від покарання у вигляді смертної кари, положення про яку спершу були 
визнані Конституційним Судом України неконституційними, а згодом замість неї 
появилося нове покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Треба відзначити, що такі зміни до кримінального законодавства були 
неоднозначно сприйняті населенням, чимала частина якого і надалі вважає, що 
відмова від смертної кари є неправильним і несправедливим рішенням. У науковій 
літературі також не припиняються дискусії на тему про те, чи таке рішення 
законодавця є адекватним з погляду перш за все інтересів родичів вбитої винним 
людини. Водночас, вже на сьогодні ми можемо констатувати, що під впливом 
рішення Європейського суду з прав людини покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі також буде реформоване у напрямку його гуманізації. Зокрема, 
рішенням “Пєтухов проти України” Європейський суд з прав людини визнав 
порушенням Європейської конвенції з прав людини відсутність у кримінальному 
законодавстві України норми, яка би передбачала можливість застосування до 
довічно засуджених інституту умовно-дострокового звільнення від відбування 
покарання. Європейським судом були відкинуті аргументи Уряду України щодо 
наявності можливості помилування таких осіб Президентом України. Євро-
пейський суд також звернув увагу на непрозорість системи помилування, адже, на 
думку суддів, відповідна Комісія при Президентові України не має пояснювати 
відмови у звільненні, її рішення не публічні і не підлягають оскарженню. На думку 
суддів Європейського суду, інститут президентського помилування – це “сучасний 
еквівалент королівської пощади”, гуманний, проте такий, що не надає ніяких 
процесуальних гарантій засудженим. Отже, Україна має реформувати всю систему 
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перегляду довічних вироків. Треба відзначити, що як учені, так і практики вже 
пропонують внести зміни до Кримінального кодексу України з метою реалізації 
відповідного рішення Європейського суду з прав людини. Імовірно, що у процесі 
роботи над новим кримінальним законодавством будуть запропоновані певні 
положення, спрямовані на забезпечення прав засуджених до довічного позбавлення 
волі, скористатися правом на умовно-дострокове звільнення від відбування пока-
рання. Разом з тим, враховуючи контраверсійність такої позиції може передбачати 
подальші наукові дискусії і пропозиції щодо її законодавчої регламентації. 

На сьогодні для України боротьба з корупцією є однією з найважливіших 
проблем, до яких прикута увага не тільки в середині суспільства, але й усієї 
міжнародної спільноти. Наші міжнародні партнери охоче фінансують різного роду 
законопроекти, а також інші ініціативи, зокрема щодо створення нових органів, які 
покликані протидіяти корупції. Така позиція є цілком закономірною, оскільки 
наявність чіткої і прозорої нормативної бази, судової і правоохоронної систем, 
спрямованих на протидію корупції, є одними з вагомих гарантій захисту іноземних 
інвестицій, для яких в Україні є чимало привабливих і потенційно прибуткових 
сфер. Такі фінансові ініціативи наших зарубіжних партнерів щодо протидії 
корупції радо вітаються в Україні, а виділені фінанси дуже швидко освоюються. 
Щоправда, коефіцієнт корисної дії від різного роду законодавчих змін у криміналь-
не законодавство іноді не просто нульовий, а подеколи й зі знаком мінус. Причому 
йдеться не лише про витрачання грошей на вітер, але й про руйнівний вплив на 
національну правову систему, її окремі інститути, який заподіюється внаслідок 
непрофесійного реформування законодавства. 

Одним із прикладів науково необґрунтованих та безсистемних змін до кри-
мінального законодавства може бути Закон України від 18 квітня 2013 року № 222-VII 
“Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України стосовно Плану виконання дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України”, яким КК України доповнили статтями 961, 962, в 
яких ідеться про спеціальну конфіскацію, а в санкціях окремих службових 
злочинів спеціальна конфіскація появилася поряд із покаранням. Після цього 
нововведення створювалося враження про те, що спеціальна конфіскація є різнови-
дом покарання, призначення або непризначення якого може відбуватися відповідно 
до загальних та спеціальних правил призначення покарання. Водночас, з погляду 
науки кримінального права немає потреби додатково обґрунтовувати різну правову 
природу спеціальної конфіскації як заходу процесуального характеру, а також кон-
фіскації майна як різновиду покарання. Цим питанням було приділено достатньо 
уваги в науковій літературі. Вчені переконливо обґрунтували різну правову 
природу відповідних заходів. Не заглиблюючись у сутність цієї проблематики, 
зверну увагу лише на той факт, що конфіскація як вид покарання спрямована лише 
на те майно засудженого, яке перебуває у його власності на законних підставах, 
тоді як спеціальна конфіскація може застосовуватися і, як правило, орієнтована на 
те майно, яке є доходами від злочинної діяльності, а отже не перебуває у власності 
особи, яка незаконно ними заволоділа. Отже, вилучення такого майна аж ніяк не 
можна вважати покаранням особи, яке за своїм змістом полягає в позбавленні або 
обмеженні особи її законних прав і свобод. Певну подібність з покаранням має 
лише той вид спеціальної конфіскації, який спрямований на вилучення тих 
предметів, які перебували у власності винного, але були використані ним як засоби 
чи знаряддя злочину. 
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Згодом Законом України від 10 листопада 2015 року № 770-VІІІ положення 
про спеціальну конфіскацію були вилучені зі санкцій усіх статей Особливої частин 
КК України, проте необхідність існування спеціальної конфіскації у КК України 
саме як заходу кримінально-правового впливу законодавцем навіть не ставиться 
під сумнів. У цьому контексті доцільно зверну увагу на досить комічну ситуацію, 
яка була створена внаслідок прийняття згаданого вже закону від 10 листопада 
2015 року. Справа в тому, що назва його звучить дослівно так: “Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної кон-
фіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні”. Тобто закон, 
яким було запроваджено спеціальну конфіскацію як окремий вид заходу кри-
мінально-правового впливу, і який (закон) очевидно був спрямований на протидію 
корупції, став причиною нових корупційних ризиків [1, с. 125–136]. 

Негативним аспектом реалізації кримінально-правової політики можна вва-
жати відсутність наукової експертизи тих законопроектів, які готують і подають у 
Верховну Раду України. В цьому аспекті варто згадати історію з кримінальною 
відповідальністю за незаконне збагачення. Як відомо Конвенція ООН “Проти 
корупції”, ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року вимагала від України 
передбачити відповідальність службових осіб за незаконне збагачення, тобто 
отримання ними майна, розмір якого не відповідає їхнім офіційним доходам. Закон 
від 7 квітня 2011 року № 3207-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, на реалізацію 
положень цієї Конвенції КК України був доповнений ст. 3682 “Незаконне збагачення”. 
За цією статтею правоохоронними органами була порушена чимала кількість справ 
у тому числі і щодо чиновників найвищого рівня, а суспільство очікувало обви-
нувальних вироків. Проте саме непродумана з теоретичного погляду конструкція 
цієї кримінально-правової норми дала підстави Конституційному Суду України 
своїм рішенням від 26 лютого 2019 року визнати цю норму неконституційною з 
усіма шокуючими для суспільства правовими наслідками цього рішення. Йдеться 
про безповоротне припинення всіх порушених за цією статтею кримінальних 
проваджень, у тому числі і тих, які були уже передані до суду. Як наслідок ми мали 
негативну реакцію з боку міжнародної спільноти, що аж ніяк не додає позитивного 
іміджу Україні на міжнародній арені. І вже після врахування аргументів, викладе-
них у рішенні Конституційного Суду України, КК України Законом від 31 жовтня 
2019 року № 263-IХ знову було доповнено ст. 2685, яка передбачає відповідаль-
ність за незаконне збагачення. Зрозуміло, що зворотної дії в часі ця норма вже мати 
не буде. Отже, вся діяльність правоохоронних органів, яка передувала згаданому 
рішенню Конституційного Суду України виявилася мильною бульбашкою, яка 
врешті лопнула. 

Цілком логічно, що одним із основним об’єктів реформування антикорупцій-
ного законодавства є КК України, принаймні в сфері протидії тим видам корупції, 
які містять ознаки суспільно небезпечних діянь. Водночас, експерти у сфері кримі-
нально-правової політики, без перебільшення, в один голос застерегли би зако-
нодавця від абсолютизації кримінального закону як засобу протидії корупції і 
злочинності загалом. Адже давно очевидним став той факт, що кримінальний закон 
не тільки не є панацеєю від злочинів, але й, як це не дивно може звучати для 
нефахівців, є крайнім (останнім) заходом впливу на прояви суспільно небезпечної 
поведінки в суспільстві. На перший, непрофесійний, погляд, вся проблема бороть-
би зі злочинністю зводиться лише до посилення кримінальної репресії за певний 
вид суспільно небезпечних діянь. Проте історія свідчить про те, що необґрунтоване 
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посилення кримінальної репресії часто призводить до зворотного ефекту – злочини 
стають більш жорстокими, цинічними, запланованими і латентними, а розміри 
хабарів зростають врази. Звісно, що для політичних популістів посилення кримі-
нальної репресії є найпростішим способом для того, щоб показати пересічним 
громадянам видимість протидії різного роду суспільно небезпечним діянням, проте 
така позиція точно є хибною з погляду науково обґрунтованої кримінально-пра-
вової політики. 

Законом України “Про національне антикорупційне бюро України” від 
14 жовтня 2014 року № 1698-VII були внесені зміни до низки статей КК України, 
які виключили можливість застосування до осіб, які вчинили корупційні злочини, 
окремих видів звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від 
відбування покарання з випробуванням, призначення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом. Окрім того, були змінені й інші положення кримінального 
законодавства, які призвели до суттєвого посилення кримінальної відповідальності 
за корупційні злочини. З одного боку, такі зміни до кримінального законодавства 
позитивно сприймаються більшістю населення, оскільки йдеться про посилення 
відповідальності корупціонерів, особливо якщо мова про так звану топову коруп-
цію, предметом якої є мільйонні прибутки і відповідно мільйонні збитки державі. 
Проте, з іншого боку, чи таким посиленням відповідальності досягається підви-
щення ефективності кримінального закону і, зокрема, кримінально-правового 
регулювання? Чи призвели ці зміни до бажаного для суспільства результату – 
різкого зменшення корупції? На ці запитання треба дати негативну відповідь. 
Окрім того, вказані зміни призвели і до порушення фундаментальних принципів 
кримінального права – рівності та індивідуалізації кримінальної відповідальності. 

Фактично вказаними змінами створена ситуація, коли суд при вирішенні 
питання про кримінальну відповідальність за корупційний злочин позбавлений 
можливості повноцінно реалізувати принцип індивідуалізації кримінальної відпо-
відальності. Законодавець створив такі умови, що особа, винна у вчиненні коруп-
ційного злочину, може бути засуджена, як правило, лише до позбавлення волі, яке 
повинна реально повністю відбувати. Не применшуючи проблему корупційної 
злочинності, треба відзначити, що можливість індивідуалізації кримінальної від-
повідальності є принципом кримінального права, тобто тією фундаментальною 
засадою, яка перебуває в основі кримінально-правового регулювання. І в цьому 
відношенні досить дивно сприймаються положення відповідних змін до криміналь-
ного закону, коли щодо вбивць і ґвалтівників законодавець зберігає усі можливості 
реалізації щодо них усіх інститутів кримінального закону з метою реалізації цього 
принципу, а щодо корупційних злочинів такої можливості майже не існує. 

В цьому контексті потрібно відзначити, що, аналізуючи ефективність покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на певний строк, більшість спеціалістів на сьогодні 
вважають, що до цього виду покарання треба ставитися скоріше як до вимушеного 
явища, ніж бажаного. Адже цей вид покарання у процесі його виконання реально 
спричиняє фізичні та психічні страждання засудженому. Людина після відбуття 
цього виду покарання тривалий час не може адаптуватися до звичайного життя та 
забути всі негативні наслідки, яких вона зазнала внаслідок тривалої ізоляції. 
Застосування цього виду покарання повинно бути орієнтоване, перш за все, на 
насильницьких злочинів, яких потрібно протягом певного часу ізолювати від 
суспільства, оскільки це чи не єдиний спосіб хоча би тимчасового запобігання 
вчиненню ними нового злочину. Також боротьба з можливим рецидивом у випадку 
вчинення корупційного злочину може і повинна відбуватися, перш за все, шляхом 
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застосування майнових покарань, спрямованих на ураження майнових прав коруп-
ціонерів, застосування спеціальної конфіскації, а також позбавлення їх можливості 
у майбутньому обіймати посади, які би давали їм можливість продовжувати свою 
злочинну діяльність. І в цьому відношенні більш ефективним видом покарання, на 
відміну від позбавлення волі на певний строк, для них могло би бути покарання у 
вигляді довічного позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю. 

На жаль, але під гаслами боротьби з корупцією і необхідністю узгодження 
національного законодавства відповідно до вимог міжнародних стандартів, кри-
мінальний кодекс використовують в окремих випадках як знаряддя розправи з 
політичними опонентами, а в інших випадках для “політичної амністії”, але вже 
колишніх опонентів, якщо влада міняється. Очевидно, що в такий спосіб, коли 
кримінальний закон починають використовувати під конкретну людину, руйнуються 
не тільки функціональні завдання кримінального закону, але й загальновідомий 
теоретичний постулат про те, що сутність будь-якого закону як нормативно-
правого акту, полягає у тому, що він розрахований не на конкретну людину, а на 
невизначене коло осіб і не вичерпується його одноразовим застосуванням до 
певної ситуації. 

Мабуть, усім відома ситуація, коли політично вмотивоване обвинувачення 
призвело до засудження за ст. 365 КК України (перевищення влади або службових 
повноважень) однієї з лідерів опозиції за часів Президента України В. Януковича. 
Засуджена лідерка провела певний період у в’язниці, проте коли влада в державі 
помінялася, щоб звільнити її від подальшого відбування покарання, не знайшли 
ніякого кращого способу, як тільки внести зміни до ст. 365 КК України, обмеживши 
коло суб’єктів цього злочину лише тими службовими особами, які є працівниками 
правоохоронних органів. Ідеться про Закон України від 21 лютого 2014 року № 746-VІІ 
“Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 
Конвенції ООН проти корупції”. Фактично цим законом відбулася декриміналізація 
таких дій, як перевищення влади або службових повноважень тими службовими 
особами, які не є працівниками правоохоронних органів. З одного боку, таке рішення 
мало своїм наслідком очікуване суспільством негайне звільнення від подальшого 
відбування покарання певної засудженої особи, а, з іншого боку, враховуючи 
нормативний, а не індивідуальний характер відповідних змін, звільненню підлягали і 
всі ті службові особи, які не є працівниками правоохоронних органів, і які були 
засуджені за так звані традиційні види перевищення влади або службових 
повноважень без політичного підтексту [2, с. 291–301]. 

На жаль, але подібна ситуація не поодинока. І вже через кілька років повтори-
лася знову. Законом України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII “Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування 
судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання”, який названий у народі 
“Законом Савченко”, незважаючи на свою офіційну назву, спрямований був аж 
ніяк не на удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’яз-
нення у строк покарання, а на те, щоб створити правові передумови для звільнення 
від відбування покарання Н. Савченко. Мабуть, при прийнятті вказаного закону не 
сильно задумувалися, що нормативна сила закону стосуватиметься не лише Н. Савченко, 
але й інших осіб, яким абсолютно безпідставно буде істотно пом’якшено 
кримінальну відповідальність, і навіть його наступне скасування, яке могло 
наперед плануватися, не зможе просто так “стерти” його дію з правового простору. 
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Зрештою застосування цього закону таки викликало хвилю обурення потерпілих та 
їхніх родичів, коли під його дію потрапили і вийшли на волю сотні засуджених за 
тяжкі злочини, яким перерахували покарання за новими правилами [3, с. 229–234]. 

Указом Президента України № 584/2019 від 7 серпня 2019 року “Питання 
Комісії з питань правової реформи” у складі цієї комісії створена робоча група з 
питань розвитку кримінального права. Серед іншого, перед нею поставлені зав-
дання забезпечити розроблення та внесення Президентові України узгоджених 
пропозицій із питань вдосконалення правової системи України з урахуванням 
сучасних викликів та потреб демократичного суспільства, зокрема – підготовки та 
узагальнення пропозицій стосовно змін до законодавства про кримінальну відпо-
відальність. Учасники робочої групи, до складу якої увійшли провідні науковці в 
галузі кримінального права з різних закладів вищої освіти, поставили перед собою 
доволі амбітне завдання – розробити проект нового кримінального кодексу. На 
спільному засіданні членів робочої групи з представниками депутатського корпусу, а 
також міжнародними експертами було обговорено та прийнято Концепцію ре-
формування кримінального законодавства України, яка відображає основні ідеї, що 
будуть покладені в основі нового кримінального кодексу. 

Одним із найважливіших питань кримінально-правової політики на сучасному 
етапі, а відповідно і реформування кримінального законодавства є питання про 
форми та види кримінально-правового реагування держави на вчинений особою 
злочин. На думку учасників Робочої групи з розроблення нового кримінального 
законодавства, новий Кримінальний кодекс має бути побудований за моделлю 
«маленького, але жорстокого» закону. Це означає, що до категорії злочинів у 
ньому мають бути віднесені лише такі діяння, які, як відзначалося, заподіюють 
значної (більше, ніж істотної) шкоди, а відтак – за вчинення яких безальтернативно 
або в альтернативі з іншими видами покарань має встановлюватися і застосову-
ватися позбавлення свободи. 

Основна ідея Робочої групи зорієнтуватися на двох покараннях – штрафі та 
позбавленні волі на певний строк (ув’язненні). У принципі більшість держав 
Європейського Союзу дотримуються при формуванні системи покарань саме 
такого підходу. Звісно це не означає, що в кримінальному законодавстві не буде 
інших заходів впливу на злочинця. Вони будуть і їх буде чимало, проте визначення 
їх змісту, підстав застосування, можливість поєднання з покаранням регламентува-
тиметься в межах інших кримінально-правових інститутів – заходів безпеки, 
обмежувальних заходів тощо. Що ж до покарань у вигляді позбавлення волі 
(ув’язнення) та штрафу, то в новому кримінальному кодексі дуже важливо правильно 
зберегти баланс між цима двома видами покарання. 

Покарання у вигляді позбавлення волі не є панацеєю у боротьбі зі злочинністю 
і на сьогодні негативні наслідки відбування цього покарання є більш ніж очевид-
ними, особливо коли йдеться про неповнолітніх злочинів. У цьому відношенні 
треба наголосити, що Мінімальні стандарті правила Організації Об’єднаних Націй, 
що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), 
категорично вимагають від держав, щоб позбавлення волі до неповнолітніх 
злочинців застосовувалося як крайній засіб кримінально-правового впливу. 
Мінімальні стандарті правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не 
пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила), вимагають наявності 
широкого спектру кримінально-правових заходів впливу, не пов’язаних із ув’яз-
ненням і щодо дорослих злочинців. У цьому контексті треба особливу увагу 
звернути увагу на інститут пробації, реформування якого відбуватиметься з 
урахуванням Правила Ради Європи про пробацію. 
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Разом з тим, має певні ризики і таке покарання, як штраф. З одного боку, його 
застосування не пов’язане з тими негативними наслідками, які мають місце у випадку 
засудження особи до позбавлення волі, з іншого боку, не повинно створюватися 
враження, що держава готова торгувати злочинами. Розширення можливості приз-
начення штрафу підтримують міжнародні експерти. Зокрема, у висновку Генерального 
директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи стосовно проекту 
закону № 7279 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень 
від 12 жовтня 2018 року використовують навіть своєрідний термін – “монетизація” 
покарань. Дійсно, така “монетизація” покарання сприймається як гуманізація кримі-
нальної відповідальності, сприятиме розвантаженню переповнених місць позбавлення 
волі. Також захоплення покаранням у вигляді штрафу має певний ризик того, що 
вчинення злочину або певної категорії злочинів може стати привілеєм багатіїв, які 
матимуть можливість без особливої шкоди для себе просто відкупитися перед 
державою. При всіх позитивних моментах застосування штрафу як виду покарання, а 
це, як вже було зазначено, і скорочення “тюремного населення”, і наповнення дер-
жавного бюджету, важливо, щоб новий Кримінальний кодекс не нагадував меню в 
ресторані, коли рішення особи про вчинення злочину може залежати від наявності 
певної суми грошей, яку вона готова заплатити за його вчинення. 

Отже, з урахуванням проведеного аналізу сучасного стану кримінально-правової 
політики України, можна стверджувати, що на сьогодні її можна охарактеризувати 
як політику перехідного стану, на яку в більшості випадків впливають нестабільні 
негативні чинники як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Водночас обра-
ний і планомірно продовжуваний курс України на євроінтеграцію, розширення 
міжнародної співпраці зі зарубіжними експертами, створення реально діючої 
комісії з реформування кримінального законодавства додає впевненості для вис-
новку про те, що новий Кримінальний кодекс України відображатиме найновіші 
досягненню юридичної науки, ґрунтуватися на міжнародних стандартах і стабілізую-
чих факторах кримінально-правової політики України як європейської держави. 
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The article deals with the issues concerning Ukraine`s criminal legal policy at the current 

stage. The author underlines that the policy of crime combating is one of the kinds of any 

state`s policy. Criminal legal policy is one of the elements of the crime combating state policy 

and it is criminal legal policy that defines the boundaries of criminal and not criminal. Thus it 

can be affirmed that criminal law is the result of this policy realization at the certain level. The 

author comes to the conclusion that criminal legal policy of every state is unique. And this 

uniqueness is associated with a number of factors, both of relatively static and dynamic 

character. The so-called static factors that are relatively stable include the certain national 

historical and cultural traditions of the respective people, the dominating religion, climatic 

conditions, the main spheres of economy, providing the lion`s share of the gross revenues of 

state, the state system, the dominant ideology, the geopolitical location of state. 

The dynamic factors are not stable in their essence, they change situationally, although 

they can last for a relatively long time, but they can`t lead to the essential, strategic changes in 

state criminal legal policy. At the same time, depending on their social significance and scale, 

they can determine certain corrections to criminal legal policy as well, so that it would be 

wrong to ignore them. If concerning the static factors that influence the formation of Ukraine`s 

criminal legal policy at the present stage, everything is more or less clear in that respect that 

they are known, the dynamic factors in their turn require to be defined separately. With the 

latter factors, which today determine the amendments to the Criminal Code of Ukraine, can be 

associated the following ones:  

– the economic and political instability of contemporary society; 

– military aggression in the East of Ukraine, actual loss of control over the certain 

territories; 

– using criminal law as means of struggle with political opponents and political amnesty; 

– European integration processes taking place in Ukraine, which in its turn requires 

aligning the legislation with international standards requirements; 

– case-law of the European Court of Human Rights;  

– the increase in the level of corruption lawbreakings in different spheres; 

– the emergence of new or the sufficient increase in social danger of the existing 

infringements. 
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This is definitely a hardly exhaustive list of dynamic factors, which influence the formation 

of Ukraine`s contemporary criminal legal policy. After all, it can`t be exhaustive, as far as by 

their very definition, the dynamic factors are changing. At the same time, it is these factors that 

are the sufficient circumstances influencing the content of Ukraine`s criminal legal policy, as 

far as a number of amendments to the Criminal Code of Ukraine are associated with them. 

Considering the provided analysis of contemporary state of Ukraine`s criminal legal 

policy, the author substantiates that at present time it can be characterized as the policy of 

transitional period, influenced mostly by the instable negative factors of both external and 

internal character. At the same time, the chosen and systematically continued Ukraine`s 

course towards European integration, broadening international cooperation with foreign 

experts, creating the really effective commission on reforming criminal legislation provide 

confidence to conclude that the new Criminal Code of Ukraine will reflect the latest 

achievements of legal science and will be based on the international standards and stabilizing 

factors of criminal legal policy of Ukraine as the European State. 

Keywords: a crime, criminal legal policy, criminal code, criminal liability, reformation.  
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Розглянуто ознаки об’єктивної сторони злочину «Декларування недостовірної інформації». 

З урахуванням положень регуляторного законодавства, поглядів вітчизняних науковців 

розкрито ознаки об’єктивної сторони цього злочину, а також наголошено на деяких 

дискусійних моментах щодо їх встановлення. Аргументовано позицію, що об’єктивна 

сторона злочину, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України «Деклару-

вання недостовірної інформації» не охоплює неподання декларації особою, яка претендує 

на заняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самовряду-

вання через відсутність суспільної небезпеки такого діяння та декларації в разі припинення 

діяльності, оскільки відсутність законодавчо визначеного терміну подання декларації в разі 

припинення діяльності унеможливлює безумовну констатацію несвоєчасності такого 

подання. Запропоновано способом вчинення умисного декларування наперед недостовір-

них відомостей вважати умисне заповнення відповідної електронної форми суб’єктом 
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Постановка проблеми. Верховна Рада України Законом № 251-V від 
18.10.2006 року ратифікувала разом зі заявами Конвенцію ООН проти корупції від 
31 жовтня 2003 року. Статтею 8 Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 
2003 року встановлено, що «кожна Держава-учасниця прагне запроваджувати 
заходи й системи, які зобов’язують державних посадових осіб надавати відповід-
ним органам декларації, inter alia, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, 
активи та про суттєві дарунки або прибутки, у зв’язку з якими може виникнути 
конфлікт інтересів стосовно їхніх функцій як державних посадових осіб» [3].  

Обов’язки державних посадових осіб надавати декларації, inter alia, повідом-
ляти про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про суттєві 
дарунки або прибутки, встановлено Законом України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 року №1700-VIІ [5]. Український законодавець вирішив також не 
обмежуватися зазначеними в наведеній Конвенції дисциплінарними заходами в 
разі неподання декларацій державними посадовими особами, запровадивши 
адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання положень наве-
деного Закону.  

Доцільність запровадження кримінальної відповідальності за неподання 
декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, або у випадку заниження вартості активів чи об’єктів декларуван-
ня, наявність або відсутність суспільної небезпеки таких діянь і надалі породжують 
питання, що потребують відповідей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання корупційних 
злочинів та їхніх ознак досліджували українські учені-криміналісти: П. П. Андрушко, 
Н. П. Антонюк, Л. В. Багрій-Шахматов, Ю. В. Баулін, М. І. Бажанов, О. С. Бон-
даренко, В. І. Борисов, О. Ю. Бусол, В. О. Глушков, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, 
О. М. Джужа, О. О. Дудоров, С. В. Дрьомов, А. П. Закалюк, В. С. Зеленецький, 
О. Г. Кальман, О. О. Кваша, О. Г. Колб, О. М. Костенко, О. Г. Кулик, О. М. Литви-
нов, С. Я. Лихова, О. К. Марін, П. С. Матишевський, І. Є. Мезенцева, М. І. Мель-
ник, В. І. Осадчий, К. К. Полькін, А. В. Савченко, О. Я. Свєтлов, Є. Д. Скулиш, 
В. В. Сташис, З. П. Топорецька, І. К. Туркевич, Г. О. Усатий, М. І. Хавронюк, 
В. І. Шакун, С. А. Шалгунова, Н. М. Ярмиш та ін. У більшості досліджень декла-
рування недостовірної інформації розглядали в контексті комплексних досліджень 
службових або корупційних злочинів і деякі висновки учених-криміналістів надалі 
викликають жваву наукову дискусію.  

Мета статті. Завданням наукового дослідження є встановлення ознак об’єк-
тивної сторони злочину «Декларування недостовірної інформації».  

Виклад основного матеріалу. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого 
ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформа-
ції» полягає у поданні суб’єктом декларування свідомо недостовірних відомостей у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо 
такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, або умисному неподанні суб’єктом декларування 
зазначеної декларації [4].  

При встановленні об’єктивної сторони аналізованого злочину «Декларування 
недостовірної інформації», насамперед варто зазначити, що диспозиція цієї норми 
за своїм змістом є бланкетною, тобто нормою, яка лише описує злочин, проте для 
встановлення всіх його ознак відсилає до норм спеціального антикорупційного 
закону, а саме, Закону України «Про запобігання корупції» [5]. Зазначений Закон 
передбачає обов’язковість подачі декларації суб’єктом декларування, який обирає 
тип декларації залежно від звітного періоду: щорічна; декларація осіб, які при-
пиняють діяльність; декларація осіб, які припинили діяльність; декларація особи, 
яка претендує на заняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування.  

Зазначеним Законом встановлені строки подачі декларації. Щорічну декла-
рацію подають у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 
01 квітня року, наступного за звітним роком. Суб’єкти декларування, які не мали 
можливості до 01 квітня за місцем військової служби подати декларацію за 
минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час 
дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у 
тому числі на території проведення антитерористичної операції та вживання 
заходів зі забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, подають 
таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів від дня прибуття до 
місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової 
служби, визначеного частиною другою ст. 24 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу». 
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Декларацію осіб, які припинили діяльність, подають до 00 годин 00 хвилин 
01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.  

Декларація особи, яка претендує на заняття посади, пов’язаної з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування ‒ декларація, яку подають до при-
значення або обрання особи на посаду. На наш погляд, неподання декларації 
особою, яка претендує на заняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування не містить об’єктивних ознак злочину, передбаче-
ного ст. 366-1 ККУ через відсутність будь-якої суспільної небезпеки такого діяння. 
Оскільки в разі неподання такої декларації, ця особа просто не буде допущена до 
конкурсу. 

Законом України «Про запобігання корупції» не встановлено строків подання 
декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій дер-
жави або місцевого самоврядування. Цю прогалину щодо встановлення обов’язків 
громадян України вирішило заповнити Національне агентство з питань запобігання 
корупції своїм рішенням № 3 від 11.08.2016 року. Згідно з цим рішенням НАЗК, 
декларацію суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконан-
ням функцій держави або місцевого самоврядування, за власним бажанням або за 
угодою сторін подають «не пізніше дня такого припинення» [7]. На підставі 
наведеного рішення НАЗК, суди в Україні масово підтверджували у своїх рішеннях 
обов’язок «корупціонерів» у разі їх звільнення за угодою сторін або за власною 
ініціативою зібрати та подати необхідну інформацію протягом 6 годин – з 18 
години 00 хвилин (час закінчення робочого дня в день звільнення) до 00 годин 00 
хвилин наступного дня, тобто в неробочий час для всіх організацій та підприємств 
України. А тим особам, хто не встигав це зробити протягом 6 годин і не зумів 
переконати суди в тому, що ця вимога суперечить рішенню ЄСПЛ від 14 жовтня 
2010 року у справі «Щокін проти України» [8], оскільки суперечить концепції 
якості закону, Міністерство юстиції України надсилало листи про включення їх до 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» [2], наповнюючи 
таким способом реєстр і показуючи громадськості свою роботу з цим ганебним 
явищем. У подальшому НАЗК вирішило скасувати таке рішення та згідно з 
Наказом НАЗК N 168/19 від 12.12.2019 року [6], декларацію перед звільненням 
тепер треба подавати не пізніше 20 робочих днів від дня припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Тобто 
суб’єкту декларування в разі звільнення за власним бажанням або за угодою сторін 
НАЗК надає вже 20 днів на збір відомостей та подання такої інформації, а не 
6 годин, що є позитивним з погляду можливості реалізації такої вимоги. Проте 
зазначимо, що якщо в ч. 1 ст. 45 Закону визначено остаточний термін (часові межі), 
коли уповноважені на те особи зобов’язані подати декларацію, зокрема вміщено 
формулювання «щорічно до 1 квітня», у випадках, передбачених ч. 2 ст. 45 Закону, 
тобто в разі припинення здійснення діяльності, цей термін не визначено взагалі. 
Відсутність законодавчо визначеного терміну подання декларації в разі 
припинення діяльності унеможливлює безумовну констатацію несвоєчасності 
такого подання. І притягнення до кримінальної відповідальності в такому випадку 
суперечитиме практиці ЄСПЛ, а саме рішенню ЄСПЛ від 14 жовтня 2010 року у 
справі «Щокін проти України» [8], яким визначено концепцію якості закону, 
зокрема зазначено, що він має бути доступним для заінтересованих осіб, чітким та 
передбачуваним у своєму застосуванні. Відсутність у національному законодавстві 
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необхідної чіткості і точності порушує вимогу «якості закону». В разі, коли націо-
нальне законодавство припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та 
обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати найбільш сприятливий 
для осіб підхід. Тобто вирішення колізій у законодавстві завжди тлумачиться на 
користь особи. 

Відтак, аналіз регулюючої норми права свідчить, що лише за умисне непо-
дання суб’єктом декларування: 1. щорічної декларації до 00 годин 00 хвилин 
01 квітня року, наступного за звітним роком; 2. декларації осіб, які припинили 
діяльність до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у 
якому було припинено діяльність або 3. неподання суб’єктом декларування цих 
декларацій протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження 
військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного 
частиною другою ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», настає кримінальна відповідальність за вчинення злочину «Декларування 
недостовірної інформації». 

Також про умисне неподання зазначених декларацій може свідчити наявність 
постанови суду про притягнення особи адміністративної відповідальності за 
ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасне 
подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування та умисне неподання після цього 
декларації суб’єктом декларування.  

Як зазначено раніше, кримінально караним є подання суб’єктом декларування 
свідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта 
декларування, що має вартість, у випадку, якщо такі відомості відрізняються від 
достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Декларування недостовірної інформації може полягати у приховуванні або 
заниженні вартості: 1) об’єктів нерухомості, що належать суб’єкту декларування та 
членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або 
знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми 
укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право; 2) об’єктів незавершеного 
будівництва, об’єктів, неприйнятих в експлуатацію або право власності на які не 
зареєстроване в установленому законом порядку, та які належать суб’єкту декла-
рування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу 
України, розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування 
або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, 
або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових 
підстав набуття такого права, повністю або частково побудовані з матеріалів чи за 
кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї; 3) цінного рухомого майна, 
вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездат-
них осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам 
його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або пере-
буває в її володінні чи користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок 
якого набуте таке право; 4) цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, чеків, 
сертифікатів, векселів, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї; 
5) інших корпоративних прав, що належать суб’єкту декларування або членам його 
сім’ї; 6) нематеріальних активів, що належать суб’єкту декларування або членам 
його сім’ї, у тому числі об’єктів інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в 
грошовому еквіваленті, криптовалюти; 7) отриманих доходів суб’єкта декларування 
або членів його сім’ї, у тому числі доходів у вигляді заробітної плати (грошового 
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забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, 
гонорарів, дивідендів, процентів, роялті, страхових виплат, благодійної допомоги, 
пенсії доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та 
інших доходів; 8) наявних у суб’єкта декларування або членів його сім’ї грошових 
активів, у тому числі готівкових коштів, коштів, розміщених на банківських рахун-
ках або які зберігаються у банку, внесків до кредитних спілок та інших небан-
ківських фінансових установ, коштів, позичених третім особам, а також активів у 
дорогоцінних (банківських) металах; 9) фінансових зобов’язань суб’єкта деклару-
вання або членів його сім’ї, у тому числі отриманих кредитів, позик, зобов’язань за 
договорами лізингу, розміру сплачених коштів у рахунок основної суми позики 
(кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на 
кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного 
пенсійного забезпечення; 10) видатків, а також будь-які інших правочинів, вчинених 
у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припи-
няється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, 
на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають 
фінансові зобов’язання. 

Способом вчинення умисного декларування свідомо недостовірних відомостей 
стосовно майна або іншого об’єкта декларування є умисне заповнення відповідної 
електронної форми у власному персональному електронному кабінеті суб’єкта 
декларування у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб інформацією, в якій 
не відображено об’єкти декларування або зменшено їх вартість на суму понад 
250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Прикладом таких дій можна навести вирок Татарбунарського районного суду 
Одеської області від 12 серпня 2019 року, матеріалами справи якого встановлено, 
що 29 квітня 2018 року о 23 год. 47 хв. депутат Татарбунарської районної ради, під 
час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації 
за 2016 рік, умисно не зазначив відомості про належність йому 100 % статутного 
капіталу фермерського господарства «Фаворит-Т», який складає 2 387 000 грн., що 
перевищує 250 мінімальних заробітних плат, установлених законодавством на 
01.01.2017 року [1]. 

Законом України «Про запобігання корупції» [5] не встановлено дату, станом 
на яку розраховують суму, передбачену приміткою до ст. 366-1 КК України, а саме 
сума понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб вартості майна чи 
іншого об’єкта декларування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних. 
Тому ми вважаємо позитивною практику судів застосування найбільш прийнятно-
го для обвинувачених способу розрахунку суми понад 250 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб вартості майна або іншого об’єкта декларування станом на 
1 січня року, в якому подано декларацію.  

Відповідно до п. 5 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» вартість 
майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у 
володінні чи користуванні суб’єкта декларування, зазначають у випадку, якщо вона 
відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення 
відповідного правочину [5]. Тому зазначення декларантом у декларації відомостей, 
що йому невідома вартість майна або що член сім’ї не надав інформацію, не містить 
ознак об’єктивної сторони аналізованого злочину, оскільки обов’язок декларування 
таких об’єктів та право не зазначати їх вартість, якщо вона невідома, прямо перед-
бачена наведеним Законом України «Про запобігання корупції».  
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Не містить ознак об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 366-1 КК 
України, придбання майна за заниженою вартістю, або відчуження майна, якщо 
такий правочин і вартість такого майна за правочином відображена в декларації. 
Таке придбання може містити ознаки іншого злочину, передбаченого Особливою 
частиною КК України. Ми вважаємо, що не охоплюються об’єктивною стороною 
злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України дарування декларантам коштів, 
майна або їх виграшів у різні лотереї, отримання страхових виплат, декларування 
готівкових коштів у більшому розмірі, ніж є в наявності у декларанта, якщо це 
документально підтверджено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, а 
підтверджуючі документи за формою та змістом підтверджують ці правочини, а 
також вони відображені в декларації. Що стосується випадку, коли власником 
активів зазначено іншу людину і декларант відобразив у декларації право користу-
вання такими активами, в цьому разі правоохоронним органам треба спочатку 
довести, що правочини з набуття таких прав третіми особами є удаваними й укла-
далися з метою приховання іншого правочину, а кошти на придбання треті особи 
одержували у декларантів. Тож правоохоронним органам попередньо треба встано-
вити судовим рішенням реального власника активів. Отже, випадки приховування 
майна декларантами в разі їх купівлі на третіх осіб можуть бути кваліфіковані за 
ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інфор-
мації» лише у випадку нікчемності такого правочину з підстав, наведених у ЦК 
України або визнання таких правочинів недійсним у судовому порядку.  

На підставі вищевикладеного, можна зробити такі висновки:  
1. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу 

України «Декларування недостовірної інформації» полягає в умисному внесенні до 
відповідної електронної форми у власному персональному електронному кабінеті 
суб’єкта декларування у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб інформації, 
в якій не відображено об’єктів декларування або зменшено їх вартість на суму 
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

2. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 366-1 Кримінального 
кодексу України «Декларування недостовірної інформації» полягає в умисному 
неподанні суб’єктом декларування: 1. щорічної декларації до 00 годин 00 хвилин 
01 квітня року, наступного за звітним роком; 2. декларації особи, які припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самовряду-
вання до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому 
було припинено діяльність; 3. або зазначених декларацій протягом 90 календарних 
днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення 
проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу». 

3. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу 
України «Декларування недостовірної інформації» не охоплює неподання декларації 
особою, яка претендує на заняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування через відсутність будь-якої суспільної небезпеки такого 
діяння та декларації в разі припинення діяльності, оскільки відсутність законодавчо 
визначеного терміну подання декларації в разі припинення діяльності унеможливлює 
безумовну констатацію несвоєчасності такого подання.  
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THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME  
UNDER ARTICLE 366-1 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 

“DECLARING THE FALSE INFORMATION”  

V. Hordiienko 

Ivan Franko National University of Lviv, 

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: volodymyrhordiyenko@gmail.com 

The United Nations Convention against Corruption is the only legally binding universal 

anti-corruption instrument. This Convention was ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine on 

October 18, 2006. Article 8 of the UN Convention against Corruption reads that each State 

Party shall endeavour, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of 

its domestic law, to establish measures and systems requiring public officials to make 

declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, 

employment, investments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of 

interest may result with respect to their functions as public officials.  

The Ukrainian legislator decided not to restrict himself to disciplinary measures specified 

in the Convention in the case of failure to file declarations by state officials, but also introduced 

the administrative and criminal liability for committing such acts. 

The features of the objective side of the crime “Declaring the false information” are 

considered. The article reveals the features of the objective side of this crime and highlights 

some of the discussion points about their installation.  

The objective side of the crime “Declaring the false information” is the deliberately filling the 

appropriate electronic form by a subject of declaring in one's personal electronic cabinet in the 

Unified State Register of Declarations of Persons with information: 1. An annual declaration until 

00 hours 00 minutes on April 01, the year following the reporting year; 2. The declarations of the 

person who ceased activities related to the performance of functions of the state or local self-

government until 00 hours 00 minutes on April 01, the year following the reporting year in which 

the activity was terminated; 3. or these declarations within 90 calendar days from the date of 

arrival at the place of military service or the day of completion of military service specified in Part 

2, Article 24 of the Law of Ukraine “On Military Duty and Military Service”. 

The article argues that the submission of a declaration by a person applying for a position 

related to the performance of functions of the state or local self-government due to the lack of 

public danger of such an action and declaration in the case of termination of activity, since 

there is no statutory deadline for filing such declaration in case of termination of activity, 

makes it impossible to state unconditionally the timeliness of such a submission do not contain 

the crime “Declaring the false information”.  

We believe that the method of declaring the false information is the deliberately filling the 

appropriate electronic form by a subject of declaring in one's personal electronic cabinet in the 

Unified State Register of Declarations of Persons with information that does not show the 

objects of declaring or reduced their value by more than 250 subsistence minimums for able-

bodied persons.  

Keywords: corruption, corruption crimes, declaring, false information, convention. 
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ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

П. Демчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: pavlo.demchuk@gmail.com 

Розкрито погляд на основні віхи розвитку законності в кримінальному праві з огляду 

на історичні джерела, праці філософів та правників у різні етапи розвитку правової думки. 

Особливу увагу приділено аналізу впливу позицій філософів епохи Просвітництва на 

становлення сучасного розуміння законності у кримінальному праві. Виявлено, що латинська 

максима «nulla poena nullum crimen sine lege», хоча і мала початки свого розвитку в 

римському праві, але наповнилася змістом, який і в сучасні часи визнається таким після 

Французької революції 1789 року. Одним із перших актів, який закріпив положення, що 

подібне до сучасного розуміння законності в кримінальному праві є Французька Декларація 

про права людини 1789 року та Кримінальне уложення королівства Баварії 1813 року, яке 

розроблялося під керівництвом Пауля Фейєрбаха. Праці філософів епохи Просвітництва 

(Томас Гоббс, Шарль Монтеск’є, Франсуа Марі Вольтер, Чезаре Беккарія) про відносини 

держави (влади) та громадян, у яких послідовно обстоювали ідею необхідності обмеження 

свавільної влади суверена, необхідності прийняття справедливих кримінальних законів, 

положення яких будуть відомі та зрозумілі суспільству, посприяли нормативному закріп-

ленню основних правил, що становлять зміст законності. Висвітлено основні цінності, що 

стали основою для сучасного розуміння законності у кримінальному праві – свобода та 

особиста автономія, демократія, поділ влади та верховенство права.  

Ключові слова: верховенство права, обмеження влади, особиста свобода, свавілля. 
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Вступ. Свавілля державної влади (суверена) у будь-яких випадках призводить 
до порушення прав людини та основоположних свобод. Історія знає чимало випад-
ків, коли ці цінності зневажала держава, і значно менше випадків, коли ці цінності 
становили зміст та спрямованість діяльності держави. Чітка регламентація поло-
жень, які є підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності – 
одне із найважливіших надбань філософів та правників, що було здобуте не за одне 
століття розвитку правової думки.  

Повноцінне дослідження змісту будь-якого принципу не буде можливим без 
з’ясування передумов його виникнення, певних історичних етапів розвитку поло-
жень, які тією чи іншою мірою дотичні до сучасного розуміння законності, що 
коротко сформульовано у максимі «nulla poena nullum crimen sine lege». Звісно, 
стан розвитку суспільства, технологій, комунікацій справляють значний вплив на 
правозастосування, у тому числі кримінальне, зокрема, щодо недопустимості зво-
ротної дії кримінального закону, що погіршує становище особи, необхідність 
прийняття чітких недвозначних кримінально-правових положень із дотриманням 
субстантивних та процедурних демократичних вимог. Однак аналіз сучасних кри-
мінальних законів, а особливо рішень міжнародних юрисдикційних органів, 
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спрямованих на захист прав людини та основоположних свобод (зокрема, Євро-
пейського суду з прав людини) свідчить про те, що навіть у цей час непоодинокими 
є порушення законності в царині кримінального права. 

Постановка проблеми. У національній науці кримінального права чимало 
праць присвячено проблемам, що стосуються окремих інститутів цієї галузі, пи-
танням кваліфікації окремих складів злочинів та пов’язаним із ними проблемам 
притягнення до кримінальної відповідальності. Дослідженню принципів кримі-
нального права, як основоположних ідей, які знаходять свій вираз у правових 
положеннях, присвячена незначна кількість наукових досліджень. Таке ставлення 
до принципів кримінального права як до підвалин цієї галузі є невиправданим. 
Принципи законності, рівності, справедливості, гуманізму як такі, що становлять 
зміст верховенства права (яке окреслюється не лише перерахованими принципами), 
повинні слугувати першочерговим орієнтиром як при здійсненні нормотворчої 
діяльності, так і при застосуванні законодавчих положень. Відверте нехтування 
засадничими положеннями кримінального права призводить до порушення прав та 
основоположних свобод людини, що є недопустимим у конституційній державі. 
Законність як складова частина принципу верховенства права ставить особливі 
вимоги як до змісту кримінального закону, так і до його застосування, що 
обумовлює її загальнообов’язковість та необхідність дослідження у всіх аспектах, 
у тому числі історичні та філософські передумови розвитку законності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних наукових студій 
поступово підвищується привабливість дослідження принципів кримінального 
права. У статті авторства О. О. Дудорова та М. В. Мазура порушено питання спів-
відношення принципів законності та верховенства права, зокрема, у контексті 
впливу Нюрнберзького трибуналу на погляди щодо формальної законності [7, 
c. 138]. М. І. Панов у контексті дослідження якості кримінального законодавства 
вказав, на необхідність дотримання вимог принципу правової визначеності при 
побудові кримінально-правових норм [14, c. 10, 15, 16]. Послідовна позиція, що 
принцип верховенства права в кримінальному праві реалізується саме через 
законність простежується у численних працях С. І. Хилюк [18, c. 334, 336]. Також 
законності, у контексті інших принципів кримінального права, приділено увагу у 
наукових роботах таких учених, як Ю. С. Резнік [213], О. С. Олійник [12], 
С. Я. Лихова [10], О. В. Степаненко [15]. 

Постановка завдання. Для комплексного дослідження законності в кри-
мінальному праві передусім належить з’ясувати історичний розвиток уявлень про 
необхідність чіткої регламентації підстав та проявів кримінальної відповідальності 
в нормативних актах за допомогою аналізу історичних джерел. Охарактеризувавши 
праці філософів, які заклали підвалини для розвитку законності, що відповідають 
сучасним уявленням, можна виявити ті цінності та передумови, що спонукали до 
таких умовиводів. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних 
науковців дає змогу зробити однозначний висновок, що проблема законності у 
кримінальному праві пов’язана з основним завданням цієї галузі права – визначати 
підстави кримінальної відповідальності та форми її реалізації. Аналіз первинних 
джерел права ускладнює розмову про чітке виокремлення таких підстав. Здебіль-
шого, відповідальність наставала за волею вождя, жреця у тій формі, яку вони 
вважатимуть за потрібну або ж були сформульовані настільки абстрактно, що 
говорити про існування навіть підвалин якогось принципу буде важко. Наприклад, 
у другому законі Ур-Намму з кінця ХХІ століття до нашої ери було сформоване 
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положення ‒ «якщо людина діє беззаконно, вони можуть вбити її» [25, c. 8]. Однак 
Гебріел Голвей (Gabriel Hallevy) уважає це правило вже зародком законності. 

Більшість науковців сходяться на думці, що першими абстрактними правила-
ми, які можуть послугувати основою для розвитку законності в кримінальному 
праві були закони Древнього Риму. Як відомо, 8 та 9 таблиці з XII таблиць 
Юстиніана були присвячені саме визначенню злочинів та покарань. Окрім цього, 
існувало правило «Poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio jure 
specialiter huic delicto imposita es» (покарання не накладається, крім випадків, коли 
воно встановлене законом чи іншим владним органом), яке набуло подальшого 
розвитку в законах Сулли, який чітко передбачив, що покарання повинно визнача-
тися законом. Щодо дії кримінального закону в часі – в римському кримінальному 
праві були сформульовані доволі однозначні правила: закон дивиться тільки 
вперед, він не діє в зворотному напрямку; закон діє на майбутнє, суддя розглядає 
минуле; новий закон за своєю дією повинен бути звернений у майбутнє, але не в 
минуле. Зворотна сила кримінального закону уже відома, але розглядається як 
винятковий захід, дуже рідкісний виняток [2, c. 115‒116]. 

Минаючи увагою епоху Середньовіччя зі загальновідомих причин, звернемося 
до Великої хартії вольностей 1215 року, у якій було проголошено, що «жодна 
людина не може бути заарештованою, або ув’язненою, або позбавленою володіння, 
або оголошена поза законом, або вигнана, або будь-яким іншим чином знедолена, і 
ми не підемо на неї і не пошлемо на неї інакше, як за законним вироком рівних їй і 
за законом країни» [16, c. 202]. Вдаючись до історії цього документа, належить 
вказати, що він виник унаслідок опозиції баронського і рицарського класів проти 
свавілля монархів, зокрема, щодо застосування покарань. Це положення було 
покладено в основу аналогічної норми Петиції про право 1628 року.  

На відміну від прогресивної Англії, в країнах континентальної Європи таких 
законодавчих положень ще не існувало. До прикладу, в кодексі Прусії 1721 року 
містилася вказівка на те, що правопорушення, які не передбачені в територіаль-
ному кодексі або не передбачені імперським законом, повинні бути засуджені ex 
aequo et bono, за винятком тих, що підлягають королівському суду. Баварський 
кодекс 1751 року передбачав положення, що справи, які не передбачені кодексом, 
мають бути вирішені ex aequitate et analogia juris, а Австрійський кодекс 1769 року 
передбачав, що справи, невикладені в Кодексі, повинні вирішуватися відповідно до 
принципів, викладених у Кодексі [24, c. 168]. 

Визначним етапом у розвитку людиноцентричного сприйняття кримінального 
права стала епоха Просвітництва та зародження класичної школи кримінального 
права. Саме тоді набули поширення та подальшого розвитку положення про необ-
хідність доведення до відома норм права, які визначатимуть, за які дії суди 
каратимуть (у працях Томаса Гоббса, зокрема, було наголошено, що судді не 
повинні собою підміняти суверена, останній приймає закон, а перші лише застосо-
вують його положення) [3, c. 209, 211], тлумачення закону на користь громадянина, 
якщо йдеться про його майно, честь чи життя [19, c. 74], суддя не може навіть під 
приводом ревного служіння суспільному благу, збільшувати міру встановленого в 
законі покарання громадянину, який порушив цей закон [1, c. 36, 38, 41]. 

Джером Гол наголошує, що розвиток вищевказаних ідей у нормотворчій 
практиці держав континентальної Європи відбувся під впливом концепції «rule of 
law» на філософів того часу та успішним поєднанням із тенденцією до прийняття 
кодифікованих законів [24, c. 168]. У той час було прийнято Австрійський кодекс 
Йозефа ІІ 1787 року (Constitutio criminalis Josefina 1787), який містив вимогу від 
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суддів буквального застосування закону та забороняв тлумачити закон, що був 
неясним (§ 24) [20, c. 74], Французька Декларація про права людини та громадя-
нина 1789 року, у статті 8 якої було передбачено, що закон повинен встановлювати 
лише суворо необхідні покарання; ніхто не може бути покараний інакше, як з 
огляду назакон, прийнятий і оприлюднений до вчинення правопорушення і 
належно застосований [22]. Вже не в континентальній Європі, а в країні англо-
саксонського права – Сполучених Штатах Америки, в розділі 9 Конституції 
1787 року передбачено заборону прийняття законів ех роst facto [21]. 

Окрему увагу належить звернути на вченого, який запропонував використання 
вислову «nulla poena nullum crimen sine lege», який більшість науковців називають 
формулою принципу законності у кримінальному праві ‒ Пауля Ансельма 
Феєрбаха. У своїй праці «Підручник загального чинного у Німеччині криміналь-
ного права», що датується 1801 роком, він виклав позицію, що каральним законом 
(lex poenalis) в широкому значенні називається кожен закон, який належить до 
злочинів та покарань, а у вузькому – містить визначення чи точну вказівку на 
необхідність настання зла за порушення кожного з прав. Він наголосив на тому, що 
суддівський вирок є лише засобом для застосування карального закону. Щоб він 
був правомірним, він має бути прийнятий на законних підставах, якими є: 
можливість звільнення особи, лише у випадках, коли закон передбачає таке 
звільнення; можливість засудження особи, лише у випадках, коли каральний закон 
її засуджує [17, c. 72‒75]. Саме такі положення були викладені у Баварському 
кодексі, який писався під керівництвом Фейєрбаха у 1813 році. Він справив 
величезний вплив на розвиток кримінального законодавства не лише у Німеччині, 
а й в інших країнах, зокрема, Російській імперії. 

Ідеї обмеження влади, просування поваги до природних прав людини, роз-
виток концепцій, що права не даровані державою, а належать людині від природи, 
що вимагає дотримання цих прав не лише іншими людьми, а й державою, сприяли 
підвищенню ролі ідей особистої свободи та індивідуалізму, автономії в право-
творенні. У контексті дослідження законності в кримінальному праві ці цінності 
мають одне з найважливіших значень, починаючи від того, що кримінально-
караною може визнаватися лише вольова поведінка особи, і закінчуючи тим, що 
для адекватного прийняття рішень та здійснення вільного вибору кожна особа 
повинна знати, які її дії будуть законними, а які протиправними. 

Такі позиції будувалися, зокрема, на таких філософських міркуваннях. Авто-
номія людини полягає в свободі вибору, індивіди є вільними від зовнішніх 
обмежень, таких як примус, насильство, різні форми погроз та маніпуляцій; дії є 
наслідком їх вибору [4, c. 447]; свобода поділяється на позитивну (власне бажання 
людини самостійно визначати свою долю, не керуватися вказівками інших людей) 
та негативну (відсутність перешкод та втручань в особисту сферу кожного) [27, 
c. 120]; дотримання жорстких правил сприяє утриманню людських істот від 
порушення прав інших, обмеження щодо дій особи повинні бути встановлені 
чіткими юридичними постановами [11, c. 88]; підставою для позбавлення людини 
свободи може бути лише вільна поведінка людини, а не примус чи інші випадки, 
які виключають наявність волі [6, c. 30].  

До цінностей, які визначають засаду законності у кримінальному праві також 
відносять демократію як спосіб прийняття владних рішень, у тому числі тих, які 
визначатимуть перелік кримінально-караних діянь та відповідальність за їх 
вчинення. Вказана позиція є важливою з тих підстав, що демократичний спосіб 
прийняття кримінальних законів узгоджуватиметься з концепцією добровільного 
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покладення населенням певної держави на себе певних обмежень щодо поведінки 
та, відповідно, згоду на настання несприятливих наслідків у випадку порушення 
цих обмежень. Це та підвалина, якої не існувало в часи, коли кримінально-правові 
норми формувалися звичаями, королями без участі парламенту та в інші неде-
мократичні способи. 

Максимальна можливість реалізувати свободу самовизначення, тобто жити за 
законами, які особистість обирає для себе самостійно, є основною перевагою демо-
кратії. Процес прийняття законів повинен скеровуватися такими критеріями: перед 
прийняттям рішення буде забезпечена можливість висловити свою думку про 
нього; буде гарантована можливість обговорення, пошуку компромісів, пере-
говорів, що допоможе прийняти рішення, оптимальне для всіх членів суспільства; 
якщо одностайної думки достягнути не вдасться, в результаті буде прийнятий закон, 
що отримав прихильність максимальної кількості членів суспільства [5, c. 56]. 

Такі критерії особливо важливі при прийнятті кримінальних законів, оскільки 
будь-яке необґрунтоване рішення законодавця призводитиме до порушення прав 
людини в найгрубшій формі, адже кримінально-правові засоби чинять найбільш 
суворий вплив на особисту свободу та автономію людини.  

Водночас, не потрібно зводити дотримання демократичних процедур та пра-
вил до надмірної формальності. Існують також внутрішні обмеження демократії. 
Такий підхід до демократії називається субстантивним і він полягає в тому, що 
рішення вважається прийнятим у демократичний спосіб не лише за дотримання 
демократичних процедур, а й тоді, коли це рішення прийняте із засад поваги до 
людської гідності [29, c. 46‒47]. 

Розвиток учень про демократію був би неможливим без розвитку та запрова-
дження напрацювань на практиці про поділ влад, за якого реалізується система стри-
мувань і противаг, яка покликана запобігати авторизації влади в руках однієї з її гілок. 
На важливості розмежування повноважень законодавчої та судової гілок влади у сфері 
кримінальної юстиції акцентували увагу Ч. Беккаріа, П. Фейєрбаха та інші філософи 
(правники), адже саме вони розвинули думку про обмежену роль судді в застосуванні 
кримінального закону. Дійсно, творення кримінально-правових норм судовою гілкою 
влади зневажає одразу декілька цінностей, які становлять основу законності – 
можливість особи передбачати наслідки своєї поведінки, шляхом сприйняття завчасно 
опублікованих нормативних актів; обґрунтованість та широке обговорення норма-
тивних актів, що встановлюють кримінальну відповідальність особи.  

Серед дослідників законності в кримінальному праві в англосаксонській системі 
права, висловлено думку, що суди не можуть довільно створювати кримінально-
правові норми, тому для встановлення балансу між справедливістю та законністю 
випрацювано спеціальні критерії [26, c. 240]. У межах континентальної системи 
права, не зважаючи на широку підтримку позитивістських ідей, повне уникнення 
суддівської дискреції є неможливим, оскільки варіації життєвих обставин є 
невичерпними і таке завдання буде свідомо недосяжним. 

Верховенство права, за формальним підходом, полягає, в своїй основі, у 
вимозі урядовцям та громадянам бути «зв’язаними» та діяти відповідно до закону. 
Ця основна вимога зумовлює набір мінімальних характеристик: закон має бути 
викладений заздалегідь (бути перспективним), оприлюднюватися, бути загальним, 
бути чітким, бути стабільним та визначеним і застосовуватися однаково до всіх 
відповідно до його умов. За відсутності цих характеристик верховенство права не 
існує. Більш широкий підхід до верховенства права оперує також поняттями 
фундаментальних прав, демократії та/або критеріями справедливості чи права. У 
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своїй публікації Б. Таманага наводить дві функції верховенства права – встано-
влювати правові обмеження на урядовців (у два способи – вимагаючи відповід-
ності їхніх дій існуючим законам та встановлюючи правові обмеження розсуду 
нормотворчих повноважень) та підтримувати порядок і контролювати поведінку та 
взаємодію між громадянами (громадяни повинні дотримувати встановлених 
правом правил поведінки, їх недотримання матиме наслідком відповідні дії право-
охоронних органів) [30, c. 3‒6]. 

Виглядає, ніби вищеперелічені цінності, які становлять підвалини законності у 
кримінальному праві, охоплюють концепцію верховенства права. Таке співвідно-
шення дає змогу тісно пов’язати вказані принципи та звернути увагу, що між цими 
принципами (поняттями) науковці встановлюють різні зв’язки, які роглянемо в 
інших публікаціях. 

Не зважаючи на такий рівень розвитку філософської та правової думки, у 
XX столітті відбувалися події, які вплинули не лише на формування та активний 
розвиток міжнародного публічного права, а й на розвиток законності в кримі-
нальному праві. Під час Другої світової війни активно постало питання притягнен-
ня до відповідальності військових злочинців країн осі «Берлін-Рим». Після палких 
дискусій між СРСР, США та Великою Британією було прийнято рішення, що 
німецькі воєнні злочинці, а також нацистські лідери і керівний склад нацистських 
установ і організацій мають бути арештовані й передані для швидкого й справед-
ливого суду. Для цієї мети створили Міжнародний воєнний трибунал та Статут, 
який визначає, з-поміж процедурних питань, перелік складів злочинів, за вчинення 
яких притягатимуть до відповідальності військових злочинців. 

Формулювання правових положень Статуту Міжнародного воєнного трибуна-
лу, які визначали ознаки складів злочинів, за вчинення яких притягали військових 
злочинців, дозволяли захисникам обвинувачених висловлювати доводи, що вони 
не є достатньо чіткими, щоб бути підставою для застосування, відтак, всі сумніви 
повинні тлумачитися на користь сторони захисту; існування заборони законів ex 
post facto; жодна суверенна держава не оголосила агресивну війну злочином у той 
час, коли були здійснені ці нібито злочинні дії, жоден статут не дав визначення 
агресивної війни, не було встановлено жодної кари за її ведення і не було створено 
жодного суду для переслідування та покарання порушників [23, c. 101].  

Суд був поставлений у складну позицію – необхідність вирішення питання 
балансу між справедливістю та законністю. У цьому контексті доречно навести пози-
цію Г. Радбруха, яка полягає в тому, що прагнення до справедливості повинно 
відбуватися через її складову частину – правову визначеність, а у випадку кричущого 
конфлікту між змістом законів (так званим, законним неправом) та справедливістю 
(так званому, надзаконному праву), перевага повинна надаватися останньому [8, c. 94]. 
Нюрнберзький трибунал обґрунтував свою позицію тим, що суд зв’язаний статутом 
про його створення та діяльність; встановлення злочинів у статуті про його ство-
рення та діяльність не порушувало принцип законності, оскільки це були прописані в 
ньому загальні положення та принципи звичаєвого міжнародного права, яке існувало 
на час вчинення агресії; принцип законності не є обов’язковим для суду [28]. 

Таке обґрунтування не сприймалося однозначно в правничих колах, однак 
правосуддя вже звершилося. Натомість така практика справила своє враження на 
формулювання текстуального викладу формули «nullum crimen nulla poena sine 
lege» в низці міжнародних декларацій та конвенцій. Йдеться, наприклад, про 
формулювання ч. 2 ст. 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод: «ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання 
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будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила 
кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних 
цивілізованими націями» [9]. 

Висновки. Про формування законності у кримінальному праві можна говорити, 
починаючи вже із римського кримінального права, у положеннях якого містилися 
заборони ретроспективного засудження, вимоги притягнення до кримінальної 
відповідальності лише на підставі закону і накладення покарання лише такого, яке 
визначено цим законом.  

Передумовою для закріплення в нормативних актах правових положень, що 
обмежують свавілля суверена щодо накладення покарань, були зловживання остан-
ніх. Поступова боротьба між різними соціальними станами та узгодження компро-
місів щодо нормативного регулювання найважливіших питань суспільного життя 
посприяли розвитку ідей стосовно необхідності публікування карних законів, немо-
жливості суддів свавільно застосовувати покарання. Ці праці позитивно вплинули на 
формування кримінальних законів країн Європи у XVIII‒XIX століттях. 

Основними цінностями, які науковці слушно вважають такими, що становлять 
підвалини принципу законності, є особиста свобода та автономія, демократія, поділ 
влад та верховенство права. Щодо останнього, належить встановити зв’язок між 
законністю та верховенством права і їх способи реалізації в кримінальному праві. 

Особиста свобода та автономія є запорукою для реалізації законності в кримі-
нальному праві з огляду на те, що лише за умови вільного вибору своєї поведінки 
людина може повноцінно реалізовуватися як соціальна та біологічна істота, 
водночас, свою поведінку вона повинна узгоджувати зі загальноприйнятими прави-
лами, щоб мати можливість передбачити наслідки своїх дій. 

Демократичний процес прийняття рішень узгоджуватиметься з концепцією до-
бровільного, а не примусового покладення на себе обмежень, що встановлюються 
державною владою, а також забезпечуватиме відкритий спосіб прийняття норма-
тивних актів із належним обговоренням та можливістю розгляду різних пропозицій. 

Поділ влад є запорукою реалізації попередніх двох цінностей, адже за умови 
демократичного прийняття нормативного акту, який передбачає підстави настання 
кримінальної відповідальності та форми і засоби її реалізації, такий нормативний 
акт повинен обмежувально (а не поширювально) тлумачитися судом. У подальших 
дослідженнях детальніше з’ясовуватимемо правила тлумачення та застосування 
кримінального закону. 

Одним із визначальних етапів розвитку законності у ХХ столітті була діяльність 
Міжнародного воєнного трибуналу, який підняв у сучасному суспільстві питання 
балансу формальної законності та справедливості і вказав, що у випадку, коли діяння 
є явно несправедливим, тобто суперечить загальноприйнятим цінностям та нормам, 
існування закону чи іншої нормативної підстави для притягнення до кримінальної 
відповідальності не вимагається. Фактично, можна провести грубу аналогію з кон-
цепцією судового кримінального правотворення в англосаксонській системі права. 
Це питання цікаве у контексті наукового дослідження та може бути надалі опрацьоване. 

Отже, законність у кримінальному праві є складною категорією, яка має за 
свою основу засадничі цінності цивілізованого демократичного суспільства, що 
обумовлює важливість її застосування на всіх етапах реалізації кримінально-
правових норм. Якість такого застосування неможливо забезпечити без з’ясування 
змісту правил, які становлять зміст законності у кримінальному праві, тому 
подальші наукові розробки у цьому напрямі будуть бажаними для поступу 
національної правової системи. 
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The system of strong rules of imposing penalties is the main characteristic of the field of 

criminal law in modern democratic states. Incorrect implication of the criminal law provisions 

will directly affect human rights and freedoms. The issues of criminal law correspondence with 

the human rights concept and the rules of interpreting criminal law provisions are still actual 

even for the states with sustainable democratic development. All these problems are covered 

by legality in the rule of law concept. 

Historical method is quite useful in legal research, especially in untangling legal 

problems, which have roots in the past. Raising and development of legality through centuries 

will help us to fully interpret values, which are the grounds of this principle.  

In the XXI century B.C., the law on criminal liability contented one beautiful rule – “if you 

act illegally – we can kill you”. Fortunately, criminal law provisions are changing through time. 

Arbitrariness of the sovereign, vague in the implication of penalty, uncertainty in the criminal 

law provisions – all these problems were the main engines for the liberal revolutions in the 

XVII century. As a result, modern nations have similar meaning of the legality in criminal law, 

as in the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of  1789 or the 

Constitution of the United States of 1787. 

Legality in criminal law consists of such main values as freedom and individual autonomy, 

democracy, separation of power as well as the rule of law. The works of philosophers in the 

Enlightenment era (such as Montesquieu, Hobbs, Feuerbach, Beccaria) have had a huge 

impact on the development of these values and can help us to find modern interpretation of 

the meaning of legality. This paper provides us with the reasoning, why the above values are 

important for understanding legality as the principle of criminal law. 

Legality not only brings us protection from the unlawful legal provisions. There are 

examples in history, when the law allowed to commit atrocities. The decisions of International 

Military Tribunal at Nuremberg show us the way to resolving this dilemma and import us the 

general principles of law recognised by civilised nations as a ground for criminal liability. 

Our results illustrate that the legality in criminal law is the scope of provisions, which 

establish special requirements to the lawmaking process (including the elements of 

substantive and procedural democracy), the process of interpreting the criminal law provisions 

as well as the process of applying the law in every individual case. 

Keywords: rule of law, limitation of power, individual autonomy, arbitrariness of power. 
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Вітчизняне кримінальне право перебуває у постійній динаміці, тобто норми чинного 

законодавства вдосконалюють, запроваджують зовсім нові, раніше невідомі, кримінально-

правові категорії, враховують і досліджують рекомендації міжнародних інституцій та інше. 

Не виняток у цьому процесі, і розділ ХІІІ-1 Загальної частини КК України, в якому регла-

ментовані обмежувальні заходи (ці положення набули чинності 11 січня 2019 року). 

Відтак, у науковій статті висвітлено розуміння правової природи обмежувальних захо-

дів. Проаналізовано поняття «кримінально-правові наслідки» та їх реалізацію через заходи 

кримінально-правового впливу. Подано авторську класифікацію кримінально-правових за-

ходів та доведено, що обмежувальні заходи належать до заходів безпеки у кримінальному 

праві України. Аргументовано, що впровадження інституту заходів безпеки є потребою 

сьогодення. Наголошено, що існування та реалізація обмежувальних заходів у межах 

кримінального права є доцільним та необхідним механізмом протидії злочинності. Узагаль-

нено ознаки обмежувальних заходів, які вичерпно висвітлюють їх правову природу. 

Ключові слова: кримінальне законодавство, кримінально-правовий вплив, криміналь-

но-правові заходи, заходи безпеки. 
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Сьогодні кримінальному праву України притаманна тенденція до розширення 
кола кримінально-правових наслідків, які застосовують до особи, котра вчинила 
суспільно небезпечне діяння, передбачене Особливою частиною Кримінального 
кодексу України (далі – КК України). Законом України (далі – ЗУ) «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з 
метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 6 
грудня 2017 року [3] Загальна частина КК України доповнена розділом XIII-1 
«Обмежувальні заходи» (ці положення набули чинності 11 січня 2019 року) [1]. 
Такі положення у вітчизняному кримінальному законодавстві регламентовано 
вперше. У зв’язку з новизною цих приписів закону про кримінальну відповідальність 
існує обґрунтована потреба у дослідженні, перш за все, правової природи обмежу-
вальних заходів, яка стане підґрунтям для майбутніх наукових досліджень. 

У сучасному світі актуальною є концепція дуалізму покарань та інших заходів 
кримінально-правового впливу. Зазначений дуалістичний підхід, який отримав 
назву «двоколійності» заходів кримінально-правового впливу, застосовано у кри-
мінальному законодавстві більшості демократичних держав, зокрема, Республіки 
Польща, Китайської Народної Республіки, Республіки Естонія, Франції, Феде-
ративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки, Республіки Молдова та 
інших. Суть його у тому, що одночасно застосовують покарання та інші кримі-
нально-правові заходи, які у кожному випадку мають спеціальну мету, наприклад, 
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вони можуть бути спрямовані на усунення небезпеки, запобігання вчинення осо-
бою суспільно небезпечних діянь, передбачених у Особливій частині КК України, 
виконання особою певних дій, дотримання спеціальних заборон тощо. 

Цікавим є дослідження М. І. Хавронюка, який виявив послідовно історичний 
прогрес кримінального законодавства у ретроспективі в частині кримінально-пра-
вових заходів, що застосовують до особи, яка вчинила кримінальне правопо-
рушення – це виглядає так: 

– відмова від кваліфікованих (жорстоких) видів смертної кари, калічницьких 
та інших тілесних покарань, каторжних робіт; 

– значне витіснення тюремного ув’язнення штрафом та іншими майновими 
покараннями, обов’язковими роботами; 

– введення пробації, інших видів так званого умовного покарання; 
– вилучення неповнолітніх зі сфери загального кримінального права; 
– загальна заборона смертної кари і будь-яких покарань, які можуть завдати 

фізичних страждань або принизити людську гідність; 
– все більш широкий спектр покарань, альтернативних позбавленню волі; 
– трансформація окремих видів покарань в інші примусові заходи, які не є 

покаранням [10, с. 6]. 
Відтак, можна констатувати, що всі суспільні відносини є динамічними, сфери 

людського життя розвиваються, тому і погляди на систему заходів кримінально-право-
вого впливу змінюються. Е. Феррі, керуючись ідеєю, що, окрім покарання, необхідно 
шукати нові заходи впливу, які були б спроможні захистити суспільство від злочинних 
посягань, розробив концепцію соціального захисту. Відповідно до неї потенціал сус-
пільства у протидії злочинності має бути спрямованим на захист суспільства від 
соціально небезпечних елементів – теорію так званих кримінальних заступників, задля 
чого суспільство має розробити низку заходів для нейтралізації осіб, що перебувають у 
«небезпечному стані», тобто індивідів, які є небезпечними для суспільства [9, с. 214]. 

З’ясування правової природи обмежувальних заходів варто розпочати з 
розмежування понять «кримінально-правовий вплив» та «кримінально-правовий 
захід», оскільки і до сьогодні в юридичній літературі не вироблено єдиного під-
ходу. Вважаю, що вони співвідносяться як рід та вид, оскільки категорія кри-
мінально-правовий вплив є комплексним та складним феноменом і відповідно 
охоплює не лише заходи кримінально-правового характеру, а й наявність певної 
ідеології, формування кримінально-правової політики у державі, існування закону 
про кримінальну відповідальність тощо. 

Щодо кримінально-правових заходів протидії злочинності, то їхня система 
складається з покарання, заходів безпеки, заходів стимулювання (заохочення), 
заходів відновлення матеріальних (економічних) правовідносин. Підтвердженням 
цьому є частина третя статті 3 КК України, де передбачено, що злочинність діяння, а 
також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим 
Кодексом [1], на основі цього положення можна констатувати, що законодавцем 
передбачено низку кримінально-правових наслідків, які можуть бути одночасно чи 
альтернативно застосовані до особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.  

Кримінально-правові наслідки у кримінальному праві України реалізуються через 
заходи кримінально-правового характеру, на мою думку, їх варто розглянути крізь 
призму зв’язку зі суспільною небезпечністю, яка означає, що певна поведінка особи 
заподіяла істотну шкоду іншій особі, суспільству чи державі або могла заподіяти таку 
шкоду. Отже, застосування заходів кримінально-правового характеру можна класи-
фікувати за критерієм підстави їх накладення та виділити: 1) за злочин (настає 
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кримінальна відповідальність); 2) за суспільно небезпечні діяння, які не є злочином 
(наприклад, примусові заходи медичного характеру, примусові заходи виховного 
характеру тощо). Проте, цей поділ не завжди може бути застосований, наприклад, 
окремі заходи безпеки неможливо поділити, оскільки вони можуть застосовуватися як 
до першої, так і до другої категорії суспільно небезпечних діянь. 

У контексті розгляду та дослідження інституту обмежувальних заходів необ-
хідно виявити сутність заходів безпеки як різновиду заходів кримінально-правового 
характеру. С. С. Яценко зазначив, що заходи безпеки – це різновид реакції держави 
на діяння, яке є суспільно небезпечним. В українському кримінальному праві заходи 
безпеки розглядають як дії «обмежувального характеру, що застосовуються від імені 
держави за мотивованим рішенням суду до особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, передбачене кримінальним законом, і становить небезпеку для суспільства, 
спрямовані на попередження і припинення порушення права або на припинення дій, 
що порушують (або здатні порушити) інтереси інших осіб, суспільства, держави, 
усунення передумов криміногенної ситуації, попередження вчинення такою особою 
нових суспільно небезпечних діянь, а також на захист прав та інтересів суспільства 
та держави від суспільно небезпечних посягань з боку такої особи» [12]. 

Відтак, застосування заходів безпеки є дієвим кроком у запобіганні та нейтра-
лізації криміногенної ситуації. Вони є переважно превентивними, попереджуваль-
ними, а підставою їх застосування є вчинене суспільно небезпечне діяння. Вид та 
строк, на який може бути призначено захід безпеки визначають у кожному випадку 
індивідуально, опираючись на вчинене кримінальне правопорушення та особу, що 
вчинила суспільно небезпечне діяння. 

Варто також зауважити, що інститут заходів безпеки у кримінальному праві 
України пов’язаний із поняттям «особа, що перебуває у небезпечному стані». 
Сьогодні існування цих двох правових категорій існує лише на теоретичному рівні, 
проте вже ближчим часом можна спрогнозувати суттєві зміни щодо вищесказа-
ного. Президент України В. О. Зеленський скористався своїм правом законодавчої 
ініціативи та подав до Верховної Ради України Проєкт Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені 
злочинною спільнотою, в якому передбачена регламентація положень щодо «крадія 
в законі», вказаний законопроєкт передано на повторне друге читання [4]. Таке 
словосполучення вже наявне у законі про кримінальну відповідальність нашої 
держави, але під впливом певних соціальних чинників законодавець відмовився від 
такої термінології. Відтак, варто з особливою обережністю ставитися до впрова-
дження цього інституту у кримінальне законодавство України. Важливо пам’ятати, 
що у частині першій статті 2 КК України вказано, що підставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить 
склад злочину, передбаченого цим Кодексом [1], отже, ключовою складовою тут 
виступає діяння (дія або бездіяльність) особи, але аж ніяк не її статус чи стан. 

Підсумовуючи вищенаведене, не викликає заперечень потреба регламентації у 
законодавстві інституту заходів безпеки і відповідно поняття «крадій у законі», але 
активація цього статусу у правовому розумінні можлива лише за умови вчинення 
цією особою суспільно небезпечного діяння. Цей досвід існує й у деяких 
зарубіжних державах, наприклад, Франція, Італійська Республіка, Королівство 
Іспанія, Республіка Польща, Грузія та інші визнають правовою підставою застосу-
вання заходів безпеки саме «суспільно небезпечний стан особи», тобто наявність 
індивіда, який є небезпечним для суспільства. Більше того, ООН, Рада Європи, 
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) (рішення «Ашларба проти Грузії» 
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(«Ashlarba v. Georgia») [7] та інші міжнародні інституції підтримують адекватні 
прагнення держав до запровадження максимально ефективних механізмів протидії 
злочинності. Підтвердженням того, що в Україні також необхідним є впрова-
дження інститутів заходів безпеки та «крадія в законі» виявляється у наявності 
специфічної мети заходів безпеки – захист від загрози, що викликана чи може бути 
викликана в майбутньому (функція превенції) суспільно небезпечним діянням 
особи, яка є небезпечною щодо інших осіб, суспільства та/або держави. 

Отже, з моменту регламентації обмежувальних заходів у КК України вони 
набули статусу заходів кримінально-правового впливу, за правовою природою 
вони відмінні від покарання, адже хоча й обумовлені вчиненням злочину, однак не 
виступають формою реалізації кримінальної відповідальності. Щоб чітко розме-
жувати обмежувальні заходи та покарання, необхідно виявити мету призначення 
кожного з інститутів. Щодо покарання, то варто звернутися до частини другої 
статті 50 КК України, де передбачене покарання має на меті не тільки кару, а й 
виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засу-
дженими, так і іншими особами [1]. За допомогою методів аналізу та синтезу 
розділу XIII-1 КК України видається за можливе розкрити мету обмежувальних 
заходів у межах кримінального права, зокрема, убезпечення потерпілого від особи, 
що вчинила суспільно небезпечне діяння, захист від вчинення суспільно небез-
печних дій щодо потерпілого у майбутньому, мінімізація взаємодії між особою, що 
перебуває у небезпечному стані, з потерпілим, якщо така несе істотні ризики. 
Відтак, не викликає сумніву належність обмежувальних заходів до інститутів 
матеріального кримінального права. 

Проте є і протилежна позиція, викладена у зауваженні до проєкту закону, на 
підставі якого внесені зміни до КК України в частині регламентації інституту 
обмежувальних заходів. Отож, стверджено, що обмежувальні заходи, передбачені у 
ст. 91-1 КК України не належать до заходів кримінально-правового впливу, 
оскільки їх застосування спрямоване не на реалізацію індивідуальної превенції, а 
фактично є заходами адміністративно-правового впливу, що мають на меті убез-
печити жертву насильства в сім’ї від правопорушника або його впливу, тобто 
запобігти продовженню чи повторенню такого насильства [3]. З цим твердженням 
складно погодитися, оскільки у ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» [6] і справді передбачена видача уповноваженими органами терміно-
вого заборонного припису та обмежувального припису, однак у першому випадку 
це здійснюють органи Національної поліції України у разі існування без-
посередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного 
припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного 
вчинення, тобто факт вчинення кримінального правопорушення ще недоведений, а 
щодо обмежувального припису, то його видає суд згідно з положеннями 
Цивільного процесуального кодексу України [11]. Більше того, Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПК України) також містить схожий 
інститут, який навіть таку ж назву носить (частина шість статті 194 КПК України) 
[2], але в цьому випадку обмежувальні заходи дотичні до запобіжних заходів у 
кримінальному провадженні, тобто їх застосовують до моменту винесення рішення 
суду у конкретному кримінальному провадженні, а згідно з частиною першою 
статті 91-1 КК України: «одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, від 
кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка 
вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів» [1]. 
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Окрім вищенаведеного, на важливу роль обмежувальних заходів саме як заходів 
кримінально-правового характеру звертає увагу і ЄСПЛ. Зокрема, у рішенні «Опуз 
проти Туреччини» («Oрuz v. Тurкеу») Суд вказує, що насильство в сім’ї не є 
приватною чи сімейною справою, а є питанням, що торкається суспільних інтересів, 
що своєю чергою вимагає ефективних дій з боку держави. Судом зазначено, що 
застосування лише кримінального покарання стосовно винного не дає адекватного 
стримуючого ефекту, здатного забезпечити ефективне запобігання насильству щодо 
жінок, оскільки такого ефекту можна досягти лише у поєднанні кримінальної 
відповідальності щодо винного як реакції органів влади на факт умисного вбивства з 
іншими заходами кримінально-правового характеру. Реалізація лише покарання 
щодо винного, причому занадто м’якого, свідчить про певну терпимість держави до 
його діянь. У підсумку вказано, що органи державної влади не виконали свого 
обов’язку вжити заходів на захист заявниці, щоб утворити дієвий запобіжний 
механізм на забезпечення її фізичної недоторканності від серйозних загроз із боку її 
колишнього чоловіка [8]. Очевидно, що здійснення такого захисту не є можливим 
без реалізації безпосередньо обмежувальних заходів кримінально-правового впливу. 

Отже, варто виділити ознаки обмежувальних заходів, що й визначатимуть їх 
правову природу: 1) вони є заходом державного примусу, оскільки застосовуються 
до особи уповноваженими на те суб’єктом; 2) обмежувальні заходи передбачені 
ст. 91-1 КК України і належать до заходів кримінально-правового впливу; 3) мають 
додатковий характер, належать до категорії інших заходів кримінально-правового 
характеру, а саме заходів безпеки, оскільки застосовуються поряд із покаранням 
(окрім покарань, пов’язаних із позбавленням волі). 

Обмежувальні заходи для вітчизняного кримінального права є новими та 
малодослідженими. Аналіз цих приписів закону варто було розпочати з правової 
природи, оскільки саме вона виявить сутність останніх. Відтак, у системі заходів 
кримінального правового впливу обмежувальні заходи варто віднести до інших 
заходів кримінально-правового характеру, заходів безпеки. Законодавець інститут 
обмежувальних заходів виділив у окремий розділ Загальної частини КК України, 
проте, вважаю, що таке розміщення є невиправданим і призводить до плутанини, 
ст. 91-1 КК України «Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які 
вчинили домашнє насильство» потрібно помістити у розділ XIV Загальної частини 
КК України «Інші заходи кримінально-правового характеру» [1]. 
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Domestic criminal law is being in constant dynamics, so it means that the norms of the current 

legislation are being improved, new, previously unknown, criminal-legal categories are being 

introduced, recommendations of international institutions are taken into account, etc. Not an 

exception in this process is Chapter XIII-1 of the General Part of the Criminal Code of Ukraine, 

which regulates restrictive measures (these provisions came into force on January 11, 2019).  

For the complete and comprehensive study of restrictive measures, the scientific interest is 

caused primarily by their legal nature. Restrictive measures are in the system of criminal-legal 

consequences applied to the person who committed a socially dangerous act. These criminal-

legal consequences are applied through criminal-legal measures to counteract crimes. The 

system of criminal-legal measures can be summarized by categories: punishment, security 

measures, incentives (encouragement), measures of restoration of material (economic) 

relationships. In the context of considering the legal nature of restrictive measures, it is 

necessary to identify the nature of security measures, since the two concepts are linked to each 

other, moreover, the restrictive measures are one of the types of security measures. Security 

measures are mostly preventive and warning, and the ground for their application is a socially 

dangerous act. The type and term, for which a security measure can be assigned, is determined 

in each case individually based on the criminal offense and the person who committed the 

socially dangerous act. Today, the institution of security measures exists only at the theoretical 

level, but due to the recent reform of the criminal legislation, radical changes and corresponding 

regulation of this concept in the Criminal Code of Ukraine can be expected in the near future. 

Therefore, starting from the moment of the restrictive measures regulation in the Criminal 

Code of Ukraine, they have acquired the status of criminal-legal measures. Restrictive 

measures have a specific purpose – to protect the victim from a person who has committed a 

socially dangerous act, to protect against committing a socially dangerous act in relation to the 

victim in the future, to minimize the interaction between the person, who is in a dangerous 

state, and the victim, if such has the significant risks. 

Based on the above, it is necessary to distinguish the features of restrictive measures 

that will determine their legal nature: 1) they are the measures of governmental constraint, 

since they are applied to someone who has a legal right; 2) restrictive measures are regulated 

in Article 91-1 of the Criminal Code of Ukraine and refer to the measures of criminal-legal 

influence; 3) have a supplementary nature and belong to the category of other criminal-legal 

measures, specifically, security measures, since they are applied in addition to the punishment 

(except for the penalties related to imprisonment). 

Keywords: criminal legislation, criminal-legal influence, criminal-legal measures, security 

measures. 
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Проаналізовано життєвий і творчий шлях Олександра Дмитровича Святоцького – виз-

начного сучасного українського правознавця, доктора юридичних наук, професора, дійсного 

члена (академіка) Національної академії правових наук України, заслуженого юриста 

України, генерального директора найстарішого в Україні загальнонаціонального юридичного 

журналу «Право України», почесного професора Запорізького національного університету. 

З’ясовано, що після закінчення Львівського державного університету імені Івана 

Франка за скеруванням з 1980 року працював відповідальним секретарем комісії у справах 

неповнолітніх Львівського міськвиконкому. Зі студентських років О. Д. Святоцького прива-

блювала науково-педагогічна діяльність. Упродовж 1983–1990 років – аспірант, асистент, 

старший викладач, доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету 

Львівського державного університету імені Івана Франка. Важливий вплив на О. Д. Святоцького 

мав професор В. С. Кульчицький, який ще у радянський період, формував у студентів 

патріотизм, прищеплював їм любов до рідної мови, до українських традицій, знайомив 

студентів юридичного факультету з такими видатними пам’ятками українського права, як 

«Права, за якими судиться малоросійський народ», «Екстракт малоросійських прав», 

«Зібрання малоросійських прав», «Суд і розправа в правах малоросійських» та ін. 

Професор В. С. Кульчицький був одним із небагатьох викладачів на юридичному 

факультеті Львівського університету, які у часи радянської влади читали лекції і проводили 

семінарські заняття винятково українською мовою. Одним із відомих учнів і послідовників 

професора В. С. Кульчицького був О. Д. Святоцький, якого цікавили проблеми стано-

влення і розвитку адвокатури в Україні. Наукове дослідження було завершено 1987 року, 

коли молодий учений успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: “Заснування і розвиток 

радянської адвокатури (історико-правовий аспект)”. У 1990 році йому присвоєно вчене 

звання доцента, цього ж року він став докторантом юридичного факультету Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Дослідницька наполегливість і працьовитість 

допомогли йому у 1995 році успішно захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: “Адвокатура в юридичному 

механізмі захисту прав громадян (історико-правове дослідження)”. З 1994 року 

О. Д. Святоцький паралельно займався адвокатською діяльністю, що дало йому можливість 

у 1995 році стати співзасновником і старшим партнером Адвокатського об’єднання 

“Адвокатська компанія «Кайрос»”. 

Одним із найбільших досягнень О. Д. Святоцького є його високопрофесійна діяльність 

на посаді генерального директора найстарішого в Україні юридичного журналу “Право 

України”, яка розпочалася з жовтня 1995 року й успішно триває до сьогодні.  
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Від 1996 року і до сьогодні О. Д. Святоцький є співзасновником і президентом ТОВ 

“Видавничий Дім «Ін Юре»”. У 1997 році йому присвоєно вчене звання професора, у 

2000 році обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. 

У 2000–2001 та 2003–2004 роках його призначено Радником Прем’єр-міністрів України на 

громадських засадах. З 2002 до 2004 року працював радником Міністра транспорту і 

зв’язку України Г. М. Кірпи. З 2001 до 2004 року займав посаду директора Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України. У 2009 році обраний дійсним членом (академіком) Національної академії правових 

наук України. З жовтня 2014 року співзасновник і президент Благодійної організації 

«Всеукраїнський благодійний фонд європейської інтеграції, безпеки і гуманітарних проектів 

“Відродження України”. У листопаді 2015 року Радою адвокатів України призначений 

головою Науково-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів України. З 

грудня 2015 року до серпня 2017 року ректор Вищої школи адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. З червня 2016 року до серпня 2019 року радник Першого віце-

прем’єр-міністра України на громадських засадах. Основні напрями наукових досліджень: 

конституційне право, організація публічної влади, теорія та історія держави і права 

України, філософія права, судоустрій, право інтелектуальної власності, розвиток та 

сучасне правове положення інституту адвокатури. 

Ключові слова: історія, юридичний факультет, українська державність, право, юридична 

наука. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.236 

Одним із центрів історико-правової науки в Україні є Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка, його також називають патріархом українських 
університетів та одним із найдавніших університетів у всій Східній Європі. Саме з 
Львівським університетом пов’язана ціла плеяда яскравих представників 
Львівської історико-правової школи зі світовим ім’ям. До їх когорти варто віднести 
К. Ліске, О. Бальцера, П. Домбковського, В. Калиновича, В. Сокуренка, В. Куль-
чицького, Б. Тищика та ін. 

Важливе місце в історії Львівської історико-правової школи займають учні та 
послідовники відомих українських учених-правознавців. Серед таких яскравих 
особистостей є Олександр Дмитрович Святоцький – визначний сучасний український 
правознавець, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Націо-
нальної академії правових наук України, заслужений юрист України, генеральний 
директор найстарішого в Україні загальнонаціонального юридичного журналу 
«Право України», почесний професор Запорізького національного університету. 

Олександр Дмитрович Святоцький народився 30 грудня 1953 року у м. Львові. 
У 1980 році закінчив (з відзнакою) юридичний факультет Львівського державного 
університету імені Івана Франка (нині – Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Ще будучи студентом, Олександр Дмитрович розпочав свою 
наукову діяльність, працюючи у студентському науковому гуртку з історії держави 
і права під керівництвом професора В. С. Кульчицького. 

Важливий вплив на О. Д. Святоцького в студентські роки на юридичному 
факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка мав професор 
В. С. Кульчицький, який ще у радянський період, формував у студентів патріотизм, 
прищеплював їм любов до рідної мови, до українських традицій, знайомив 
студентів юридичного факультету з такими видатними пам’ятками українського 
права, як “Права, за якими судиться малоросійський народ”, “Екстракт малоросійських 
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прав”, “Зібрання малоросійських прав”, “Суд і розправа в правах малоросійських” 
та ін. Професор В. С. Кульчицький був одним із небагатьох викладачів на 
юридичному факультеті Львівського університету, які у радянський період читали 
лекції і проводили семінарські заняття винятково українською мовою. Найбільшим 
науковим досягненням професора В. С. Кульчицького було визнання всією українською 
науковою громадськістю здобутків Львівської історико-правової школи, яку він 
очолював упродовж тривалого часу. Саме під керівництвом професора В. С. Куль-
чицького історико-правова школа почала свій новий виток – проводилися цікаві 
наукові дослідження з історії української державності та права, яким професор 
присвятив усе своє життя та понад 60 років праці у Львівському університеті. Під 
керівництвом професора В. С. Кульчицького було виховано нову плеяду українських 
науковців, дослідників українського права, патріотів нашої Батьківщини. 

Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка 
О. Д. Святоцький за скеруванням від 1980 року працював відповідальним секрета-
рем комісії у справах неповнолітніх Львівського міськвиконкому. Ще зі студентських 
років О. Д. Святоцького приваблювала науково-педагогічна діяльність. За порадою 
професора В. С. Кульчицького Олександр Дмитрович перейшов на викладацьку 
роботу на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана 
Франка. Упродовж 1983–1990 років О. Д. Святоцький – аспірант, асистент, 
старший викладач, доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного 
факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Між Олек-
сандром Дмитровичем і Володимиром Семеновичем Кульчицьким була тісна 
наукова співпраця. О. Д. Святоцький став одним із відомих учнів і послідовників 
професора В. С. Кульчицького. Олександра Дмитровича цікавили проблеми стано-
влення і розвитку адвокатури в Україні. Наукове дослідження було завершено 1987 
року, коли молодий учений успішно захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: “Заснування 
і розвиток радянської адвокатури (історико-правовий аспект)”. У 1990 році йому 
присвоєно вчене звання доцента. Наукова дружба і співпраця учня О. Д. Святоць-
кого і Вчителя В. С. Кульчицького викликала захоплення і щиру повагу від колег 
на юридичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. 
О. Д. Святоцький завжди знаходив час для того, щоб відвідати свого Вчителя, 
поспілкуватися, набратися цікавих наукових ідей, оптимізму тощо. Своєю чергою 
професор В. С. Кульчицький завжди радів успіхам свого улюбленого учня, на його 
робочому столі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень 
юридичного факультету була фотографія О. Д. Святоцького.  

На початку 1990-х років відбувалися значні зміни в суспільних відносинах. 
Держава потребувала молодих демократично налаштованих науковців-практиків, 
які б могли реформувати правоохоронні органи. Одним із таких учених був 
О. Д. Святоцький. У 1990 році він став докторантом юридичного факультету 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Дослідницька наполегли-
вість і працьовитість допомогли йому у 1995 році успішно захистити дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 
на тему: “Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав громадян (історико-
правове дослідження)”. 

З 1994 року О. Д. Святоцький паралельно займався адвокатською діяльністю, 
що дало йому можливість 1995 року стати співзасновником і старшим партнером 
Адвокатського об’єднання “Адвокатська компанія «Кайрос»”. 
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Одним із найбільших досягнень О. Д. Святоцького є його високопрофесійна 
діяльність на посаді генерального директора найстарішого в Україні юридичного 
журналу “Право України”, яка розпочалася з жовтня 1995 року й успішно триває 
до сьогодні. Завдяки вмілому керівництву Олександра Дмитровича Святоцького 
тривалий час на посаді головного редактора, а на сьогодні генерального директора, 
журнал “Право України” є лідером серед періодичних юридичних видань у су-
часній Україні. Метою видання “Право України” є опублікування авторських 
матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозасто-
совної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, 
удосконалення чинного законодавства. На сторінках видання публікуються науко-
во-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та зевих 
правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, 
зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, 
Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейсь-
ких судів тощо. Цільовою аудиторією “Права України” є науковці у сфері юрис-
пруденції, адвокати, судді, прокурори, слідчі, студенти юридичних вищих навчаль-
них закладів, практикуючі юристи, працівники юридичної галузі тощо. 

З 1996 року і до сьогодні О. Д. Святоцький є співзасновником і президентом 
ТОВ “Видавничий Дім «Ін Юре»”. У 1997 році йому присвоєно вчене звання 
професора. У 2000 році обраний членом-кореспондентом Національної академії 
правових наук України. У 2000–2001 та 2003–2004 роках був призначений 
Радником Прем’єр-міністрів України на громадських засадах. 

З 2002 до 2004 року працював радником Міністра транспорту і зв’язку України 
Г. М. Кірпи. З 2001 до 2004 року займав посаду директора Науково-дослідного 
інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 
У 2009 році обраний дійсним членом (академіком) Національної академії правових 
наук України. З жовтня 2014 року співзасновник і президент Благодійної органі-
зації “Всеукраїнський благодійний фонд європейської інтеграції, безпеки і гума-
нітарних проектів «Відродження України»”. 

У листопаді 2015 року Радою адвокатів України призначений головою Науко-
во-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів України. З грудня 
2015 року до серпня 2017 року ректор Вищої школи адвокатури Національної 
асоціації адвокатів України. З червня 2016 року до серпня 2019 року радник Пер-
шого віце-прем’єр-міністра України на громадських засадах. З 2019 року співзас-
новник і президент ТОВ “Юридичний портал «Ратіо Деціденді»”, ТОВ “Видавничий 
Дім «Ратіо Деціденді»”, ТОВ “Е-Адвокат”. З вересня 2019 року О. Д. Святоцького 
призначено позаштатним радником Першого заступника Голови Верховної Ради 
України (розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради 
України, № 2301-к від 20 вересня 2019 року). 

У центрі уваги професора О. Д. Святоцького – широке коло наукових проблем 
у галузі правознавства. Основними напрямами наукових досліджень вченого є 
конституційне право, організація публічної влади, теорія та історія держави і права 
України, філософія права, судоустрій, право інтелектуальної власності, розвиток та 
сучасне правове положення інституту адвокатури. 

Науковий доробок Олександра Дмитровича становить понад 200 наукових 
праць, з-поміж яких монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті. 
Їхня тематика стосується найактуальніших питань юридичної науки, зокрема: 
історії держави і права, філософії, методології, правової системи, інтелектуальної 
власності, міжнародного публічного і приватного права тощо. Серед найважливіших: 
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“Адвокатура: історія і сучасність” (у співавторстві, 1997), “Історія держави і права 
України: У 2 т.” (у співавторстві, 2000), “Інтелектуальна власність в Україні: У 4 
т.” (у співавторстві, 2002), “Право інтелектуальної власності” (у співавторстві, 
2002), “Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія і законодавство” (у 
співавторстві, 2007), “Право інтелектуальної власності: Академічний курс” (у 
співавторстві, 2007), “Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката” (у 
співавторстві, 2009), “Влада в Україні: шляхи до ефективності” (у співавторстві, 
2010), “Великий енциклопедичний юридичний словник” (у співавторстві, 2012). 
“Кваліфікаційний (адвокатський) іспит у 17 книгах” (у співавторстві, 2017) та ін. 

Також О. Д. Святоцький бере активну участь у громадському житті. Він є 
членом науково-консультативних рад при Вищому господарському суді України, 
Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ; ради видавців додатків до журналу “Право України” – “Студентського 
юридичного журналу”, збірника “Правобукварик”; редакційних рад збірника 
“Зібрання діючих міжнародних договорів України”, юридичного журналу для 
школярів “Абетка права”, науково-практичного фахового журналу “Європейське 
право”; редколегій науково-практичного фахового журналу “Міжнародне право”, 
науково-практичного журналу “Судова практика”; наукової ради журналу “Санація 
та банкрутство”; редакційних рад журналів “Вісник національної академії про-
куратури”, “Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах”, 
“Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах”, 
“Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах”, “Госпо-
дарське судочинство. Судова практика у господарських справах”; редакційних 
колегій журналів “Часопис цивільного і кримінального судочинства”, “Вісник 
господарського судочинства”; Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-мето-
дичної ради з правової освіти населення; наукової ради з координації фунда-
ментальних правових досліджень Національної академії наук України; а також 
науковим редактором додатку до журналу “Право України” – збірника “Європейсь-
кий суд з прав людини. Судова практика”. Призначення його членом вище-
зазначених авторитетних інституцій стало оцінкою його високого професіоналізму, 
універсальності й принциповості як визначного вченого-правознавця і практика. 

Наукові, педагогічні та професійні досягнення Олександра Дмитровича високо 
оцінені державою та колегами-науковцями. Професор О. Д. Святоцький має чис-
ленні державні та відомчі нагороди: Заслужений юрист України (1997), ордени “За 
заслуги” ІІІ, ІІ, І ступенів (2002, 2007, 2017), Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (2003), Почесна грамота Верховної Ради України (2004), Подяка від 
Генерального прокурора України (2012), Почесна відзнака Конституційного Суду 
України (2012), Почесна відзнака “Знак Пошани” Вищого господарського суду 
України (2012), Медаль “За заслуги у розвитку адвокатури” (2012), Почесна відзна-
ка Одеської національної юридичної академії ІІ ступеня (2012), Почесна грамота 
Секретаріату Національної спілки журналістів України (2012), Грамота Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 
(2012), Нагрудний Знак “Почесна відзнака Української секції Міжнародної поліцей-
ської асоціації” (2015), Відзнака Національної асоціації адвокатів України – орден 
“Видатний адвокат України” (2015), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого та ін. 

Найбільшим досягненням професора О. Д. Святоцького за останні роки його 
невтомної праця задля утвердження державної незалежності України є видання за 
його ініціативи і найактивнішої участі фотоальбомів: “Майдан – Революція 
гідності. 2013–2014” українською мовою; “Ще не вмерла України ні слава, ні 
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воля!” українською мовою; “Біловезька угода 8 грудня 1991 року. Точка неповер-
нення” українською мовою; “Біловезька угода 8 грудня 1991 року. Точка неповер-
нення” англійською мовою; “За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!” 
українською мовою; “За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!” англійською 
мовою; “Уряди України. На шляху відновлення та утвердження державності” українсь-
кою мовою; “Уряди України. На шляху відновлення та утвердження державності” 
англійською мовою; “Читанка” Маркіян Шашкевич; “Українська повстанська армія” 
(75-річчя створення); “Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку”. 

За ініціативи О. Д. Святоцького та за його активної участі редакція юридич-
ного журналу “Право України” започаткувала Національний проєкт “Скарбниця 
пам’яток українського права”, який націлений на консолідацію української нації, 
утвердження її самоідентичності як самобутньої та європейської нації з тисячо-
літньою державністю, полікультурним досвідом право- і державотворення. Проєкт 
дасть змогу виявити та зберегти правову спадщину України – пам’ятки українсь-
кого права як невід’ємні атрибути та фундамент української державності. 
О. Д. Святоцький докладає багато зусиль для реалізації своєї давньої мрії – 
систематизувати пам’ятки українського права як ціннісний та правовий фундамент 
чинного законодавства України; укласти 10-томне видання “Скарбниця пам’яток 
українського права”, а також створити електронний ресурс із вільним доступом. 

Немає ніяких сумнівів у тому, що О. Д. Святоцький є одним із найяскравіших 
представників сучасної української юридичної науки. Завдяки творчій діяльності 
таких науковців, як Олександр Дмитрович, відбувається розбудова демократичної 
держави, а юридичний журнал “Право України” вже тривалий час займає провідне 
місце серед періодичних юридичних видань сучасноїУкраїни. 
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The analysis of life and treacherous path of Oleksandr Sviatotskyi – a prominent 

contemporary Ukrainian lawyer, Doctor of Law, professor, full member (academician) of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine, honored lawyer of Ukraine, director general 

of the oldest in Ukraine national law journal "Law of Ukraine", honorary professor at the 

Zaporizhzhya National University – is carried out. 

After graduating from the Ivan Franko State University of Lviv, he was appointed to the 

position of responsible secretary of the juvenile affairs commission of the Lviv City Executive 

Committee in 1980. From his student years, O. Sviatotskyi was attracted to scientific and 

pedagogical activity. During 1983–1990 he was a graduate student, assistant, senior lecturer, 

associate professor at the department of criminal law and process at the Law Faculty of the 

Ivan Franko State University of Lviv. Professor V. Kulchytskyi, who in the Soviet period formed 

patriotism among students, instilled in them a love of their mother tongue, Ukrainian traditions, 

introduced the students of the Law Faculty to such outstanding milestones of Ukrainian law, 

such as “The rights under which the people of Little Russia are being tried”, “Extract of Little 
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Russian rights”, “Assembly of Little Russian rights”, “Court and punishment in the rights of 

Little Russians” etc., had an important influence on O. Sviatotskyi. Professor V. Kulchytskyi 

was one of the few lecturers at the Law Faculty of the Lviv University who, during Soviet times, 

lectured and conducted seminars exclusively in Ukrainian. One of the well-known students and 

the followers of Professor V. Kulchytskyi was O. Sviatotskyi, who was interested in the 

problems of establishing and developing of the Bar in Ukraine. The research was completed in 

1987, when the young scholar successfully defended his thesis for the degree of the 

Candidate of Law in a specialty 12.00.01 on the topic: “Establishment and Development of the 

Soviet Bar (Historical and Legal Aspect)”. In 1990 he was awarded the scientific title of the 

associate professor. In 1990, he became a doctoral student at the Kyiv State University after 

T. Shevchenko. His research persistence and hard work allowed him to successfully defend in 

1995 his thesis for the degree of the Doctor of Law in a specialty 12.00.01 on the topic: “The 

Bar in the Legal Mechanism for the Protection of Citizens' Rights (Historical and Legal 

Research)”. Since 1994, O. Sviatotskyi has been at the same time engaged in the Bar, which 

enabled him to become a co-founder and senior partner of the Kairos Law Firm in 1995. 

One of the greatest achievements of O. Sviatotskyi is his highly professional work as the 

director general of the oldest law journal in Ukraine, “Law of Ukraine”, which started in October 

1995 and continues to this day. 

From 1996 to the present O. Sviatotskyi is a co-founder and president of the “In Yure” 

Publishing House”. In 1997 he was awarded the academic title of professor. In 2000 he was 

elected an associate member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. In 2000–

2001 and 2003–2004 he was appointed Public Advisor to the Prime Ministers of Ukraine, and 

from 2002 to 2004 appointed as Advisor to the Minister of Transport and Communications of 

Ukraine, H. Kirpa. From 2001 to 2004, he held the position of Director of the Scientific 

Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine. In 2009, he was elected a full member (academician) of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine. Since October 2014, a co-founder and president of the “All-

Ukrainian Charitable Foundation for European Integration, Security and Humanitarian Projects 

“Revival of Ukraine”. In November 2015, by the Bar Council he was appointed the chairman of 

the Scientific Advisory Board of the National Bar Association of Ukraine. From December 2015 

to August 2017, Rector of the High Bar School of the National Bar Association of Ukraine. 

From June 2016 to August 2019, Adviser to the First Vice Prime Minister of Ukraine on a 

public basis. The main directions of scientific research are: constitutional law, organization of 

public authority, theory and history of state and law of Ukraine, philosophy of law, judiciary, 

intellectual property law, development and modern legal position of the institution of the Bar. 

Olexandr Dmytrovych's scientific work comprises more than 200 scientific works, among 

which are monographs, textbooks, manuals, scientific articles. Their topics relate to the most 

relevant issues of legal science, in particular: history of the state and law, philosophy, 

methodology, legal system, intellectual property, international public and private law, etc. 

Among the most important are: “The Bar: History and Modernity” (co-authored, 1997), “History 

of the State and Law of Ukraine: In 2 vols”. (co-authored, 2000), “Intellectual Property in 

Ukraine: In 4 vols”. (co-authored, 2002), “Intellectual Property Law” (co-authored, 2002), 
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